
((οοσίςο 

ΤΗΙ5 15 ἃ ἀἸρ᾽14] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοοΪς (Πδΐ γνὰ5 ργθβθῦνθα [ΟἿ ρϑηθγαί 5 Οἡ ΠΌΓΆΓῪ 506] ν6 5 ὈΘἴοτ 11 ννὰ5 οαγ  ΠΠ]Ὺ βοδηηθα Ὀν ΟΟΡ]6 85 ρϑτΐ ΟἹ ἃ ργο]θοΐ 

ἴο πηᾶΚ6 [ῃ68 νου] 5 ὈΟΟΚΒ ἀἸβοονθγαθ]8 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 βυγνινθα Ἰοηρ ΘΠΟΙΡ [ΟΓ [Π6 οορυτρΡηΐ ἴο ΘΧΡΙΓΘ δη4 [Π6 ὈοΟΪΚ ἴο ΘηΐθῚ [Π6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀοιηδη. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οΠ6 [Πδΐ ννὰ8 ΠθνϑῪ 58 ]6οΐ 

ἴο σορυΠρῃΐ ΟΥ̓ ΠΟΒ6 1608] σορυτρΐ [6 ΓΠῚ Πὰ5 ΘΧριγθά. ΝΥ ΠθίΠογ ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρΈΌΡΠ1Ο ἀοπηδΙη ΠΊΔῪ ΝΔΓΥ ΟΟΙΠΊΓΥ ἴο οοπηΐγυ. ΡΌΡΠ1Ο ἀογηδίη ὈΟΟΙΚ5 

ΔΓ ΟἿ σΐθννγαυϑβ ἴο [Π6 ραϑί, Γγβργθβθηῇηρ ἃ νγθδ]} οἵ ΠΙϑίογυ, σα] τα δηα Κηονν]θάρα [Πδ{᾿5 οὔΐθη αἸΓΠΟΙ]1 ἴο ἀἸΒΟΟν Ὶσ. 

Μᾶαῖζβ, ποίδίοηβ Δη4 ΟἴΠΘΙ ΠΊΔΓΡΊΠ8118 ρΓθβθηΐ 1η [Π6 ΟΠἹΡΊΠΔ] νΟ]α Πη6 ὙΝν11] ἀρρθαγ [ἢ 1Π15 Π]6 - ἃ ΓΕ ΠΟΘΓ οἵ [15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ ἸΟΌΓΠΘΥ ἔγοιη [8 

ΡΌΡΠΒΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δη6 ΠΉΔΙΠνΥ ἴο γοιι. 

ὕϑαρο φυ ]α6 ] 165 

(ΠΟΟΡρ]6 15 ρι πα ἴο ραγίηθι ϑν ἢ ΠΌΓΑΓΙ65 ἴο αἸΡ11ΖΘ ΡΌΌ]Π1Ο ἀογηδίη πηδίθι 415 Δηα τη Κ6 [Π6 1 νυ] 6 ]ν δου β51016. ῬΌΡΠ1Ο ἀοτιηδίη ὈοΟΪΚ5 ὈΘ]οηρ ἴο [ῃ8 

ΡΌΡΙΠ1Ο ἃ Πα νγῈ ἃΓδ ΠΊΘΓΟΙΥ [Π6ῚΓ ουβίοα Δ η5. ΝΘνουΠ61655, [Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 [1 ΟΥΘΓ ἴο 66 Ρ ριον: ϊηρ [Π15 Γθβοιῦτοθ, ννα Πᾶνα ἰάθη βίθρϑβ ἴο 

ΡΓΘνθηΐ ἀθι158 ὈῪ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ] ρᾶΓ 65, [ΠΟ] 61 ηρ ΡΙδοΙηρ [ΘΠ 108] ΓΟ ΠΟΠΟηΚ οἡ δι ϊοΠπηδίθα ΠΠΘΓΨΙηρ. 

γε αἴϑο δβδκ [ῃδΐ γον: 

ἜΞΜακΚο ποη-οοπιηιογοίαί 56 οὕ Ππ6 μ|65 ΝΥ ἀδϑίρηθα όοορὶθ ΒοΟΚ ϑθδιοῇ [ῸΓ τι568 ὃν 1πα]νΙ 1415, Δη6 ννα τθαμπθβί [Πδΐ γοιῦ τι58 ἴΠ65886 ἢ]65 [ῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ], ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΙ8] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

Ὁ Κοίναϊπ ἤοηι αμίοηιαϊδα ψμογγίπρ 0 Ποΐ 56η4 Διο δίθα 46 1165 Οἵ ΔηΥ βογί ἰο ζοορ] Θ᾽ 5 ϑυϑίβπη: ΠΠ νου ἃΓῸ ΘΟ ΠΟΙΠηρ ΓΟΘΘΆγΟῇ Οἡ ΠΊΔΟΠ]Π6 

{ΓΔ 5] ΔΙ Οη, ΟΡΙΟΔ] ΟΠγδοίθι Γθοορ ΟΠ ΟΥ ΟἾΠΘΙ ἈΓΘα5 νΏΠΘΓΘ ἃΟΟΘ55 [0 ἃ ἰάγρθ ΔΙ ΟΠηΐ οἵ ἰοχΐ 15 ΠΘΙΡΙΙ], ρΙΘα56 οοηΐδοΐ τι5. Νν8 Θποοῦγαρθ ἴΠ8 

1156 Οἵ ΡΕΌΠΙΟ ἀοιηδίη πηδίθ 1815 [ῸΓ [Π 6586 ριΓΡΟΒ 5 δη4 πηᾶὰν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

τ Μαϊηίαΐη αἰτὶρίοπ ΤῊΘ οορ]α “ν ἰθιηδ ἡ γοι 588 οἡ ΘΔ Οἢ Π]Θ 15 ΘΘ5ΘΠΓ18] [ῸΓ [Π]ΟΤΉΠΠΡ ΡΘΟΡΙΘ δροιῦΐ [Π15 ργο]θοΐ δη4 ΠϑΙρίηρ τΠθτη πα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυ 815 Ὡγοιρη οορ]θ ΒΟΟΚ δϑδίοῃ. ΡΊθαβα (ὁ ηοΐ ΓΘ ΠΊΟΥΘ Ἰ1. 

ἜΞ Κϑορ {1 ἰοραὶ ΔΝ μαΐθνου νου 1158, ΓΕΠΊΘΙΠΊΘΓ [πδ΄ νου] ἃΓῈ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ΟΥΓ Θηϑατηρ (Παΐ ν ῃδΐ γοι ἃ ἀοίηρ 15 Ι6ρ8]. [)ὸ ποΐ ἀϑϑιμηθ [Πδΐ 151 

Ὀθοδιι58 νγῈ ὈΘΙΙΘνΘ ἃ ὈΟΟΚ 15 1η 1Π6 ΡΌΡ]Π1Ο ἀομηδΊη [ΟΓ 5615 1η [Π6 {Πη1|64 δίαία5, [Παΐ [Π6 γνουκ 15 4150 1η 1Π6 ΡῬΆΡΙ]Π1Ο ἀομΠΊΔΙ]η [ῸΓ Ἰ156Γ5 1Π ΟΠΘΓ 

οΟμΠΙΓ65. ΥΠΘΙΠοΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 51] 1η οορυτρῃϊ νᾶγ165 ἔῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟΙΠΐΓΥ, Δηα νγα οδη  ἵ ΟἿΘῚ ριμάδηοθ οἡ νΠΘΙΠΘΓ ΔηΥ Βρθοῖῆο τι58 οἵ 

ΔΏΥ βρθοιῆο ὈοΟΚ 15 Δ]]Ποννθα. ΡΊθαβθ (ο ποΐ ἀβϑιηθ [Πδΐ ἃ θΟΟΚ᾿ 5 ἀρρθάίδηοθ [ἢ ΦφΟορ]Ὲ ΒοΟΟΙΚ ϑθδῖΌῇ ΠΊΘΔη8 11 οδη 6 1566 1 ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

ΔΉΥ ΠΟΙ [η (Π6 ννου]ά. (ορυηρῃΐ ΠΓ]ρϑιηθηΐ ΠΔ01Π1 οδη Ὀ6 αιῖ8 βθνθῖθ. 

ΑΡουΐ σοορ!ο ΒοοΙς Θοδ ΓΟ ἢ 

(ΠΟΟΡ Θ᾽ 5 Π55ΙΟῊ 15 ἴο ΟΥΡη1ΖΘ (Π6 γνο ]α᾽ 5 1Π]ΟγπηδοΟη ἃη4 ἴο τᾶ ΚΘ 11 ᾿ΠΠ] ΘΓΒΔΠῪ ΔοΟΘ551016. Δη4 π56 1]. αοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῃ Π6]ρΡ5 γθδάθιβ 

ἀἴβοονογ [Π6 νγου]᾽ 5 ῬΟΟΚΒ ΜΝ Π116 ΠΟΘΙΡΙηρ ΔυῖΠοΥ5 ΔΠη4 ΡΕ]15Π6ΓΒ γοδο ἢ πδνν ΔΘ ησ65. Υοι] οδη βθάγοῃ {Πγοιρῇ 1Π6 {1]] ἰΘχί οἵ [Π15 ὈοοΚ οἡ {Π6 γνθῦ 

απ ρ: ἡ )]ΌὈοΟοΟΚ5. σοοσ]1α. σοπὶλ 







Α 

ΟΟΜΡΑΒΑΤΊΙΝΕ ΟΒΑΜΜΑΗ 

ΟΕ ΤῊῈΕΞ 

ΙΝ) 0-ΟἸΒΜΑΝΙΟ μΑΝΟΌΑΘΈΕΒ, 



Δ πιιδὲ δῖοι τὥδπομϑε ἢδιὲδεὶ] ἰὔδϑῃ 

Ὅοοῖν τοδοοῖοο Βἅ156] κηδρίι οἱοἣ δυσῖ. 

ΟΘοοιήιο. 





18 

Β391ὰ 

ν 2 
ς. 

Ῥνϊηιφὰ [Ὁ Θφγδιδὴν ὉΥ Ο. Οἱὐὲο, αριρείδάϊ. 



ΤΟ 

ΦΟΗΝ ΡΕΙΕ, 
ΌΟΟΤΟΒ ΟΥ̓ ΣΕΥΤΤΕΒΒ, ΜΑΒΤΕΒΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΒ ΟΟΙΕΘΕ, ΤῊΗΕ ΕΟΥΝΘΕΒ ΟΕ ΤῊΣ 

ΒΤΌΡΥ ΟΕ ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΥ͂Ε ΡΗΠΙΟΙΟΟΥ͂ ΓΝ ΟΑΜΒΒΙΌΘΕ 

ΤΗΙΒ ΤΕΑΝΒΓΑΤΙΟΝ 15 ΘΒΕΡΙΟΑΤΕΡ 

ΙΝ ΤΟΚΕΝ ΟΕ ΤΗΕῚΒ ΟΒΑΤΙΤΌΡΕ ΑΝῸ ΑΕΕΕΟΤΙΟΝ 

ΒΥ͂ 

ΗΙΒ ΟΙὉ ΡῦΡΠ 5. 



να αν σ.... . «ὦ }Γχ 5... π΄ 















Τεαπδϊδίοτθ᾽ Ῥγοΐαοο. ΧΙΠ 

ΒΙανοηΐς δροϑέϊοθθ ΟΥΥ1] δηὰ ΜοίμοάίυΒ. ͵᾽ 6 ᾿οδβίἑαίθα ῸΓ 8016 

{ἰπι|6 Ὀούνγθθῃ Ὗ 6ἰβῃ δπά ᾿σγιησίο᾽, θυὺ ἀροϊάθἃ οα ἐΐ9 ὙΠ0]6 

ἴο Κοορ ἐμθ ἰδές 'π ΘΟΏ ΟΣ ὙΠῸ (Π6 Βγθὺ νοϊαπιθ. ΤῈ 

Οοττθοίζομβ δπὰ Αἀα  οηβ᾽ οὗ ἰμ6 αϑττηδῃ οἀϊἐίομ ἀγα πη οάϊοα 

π᾿ ἐπ ἰδχὲ, ἐορϑίμον ὐ ἢ ΒΘΎΘΓΑ] ΟΥΒΘΙ Τα ΠΟ ΔΙ [ΘΓ 018, τηαἰ ΠΥ 

οὗ πιϊβρτιπίβ, βίοι Ῥτοῖ. ΒΡαρτηαπμπ [88 βοπὶ 8. ΤῸ πὶ) ψ6 

ΨΟΙΪα ΟΥ̓ ΟἿΤ ΠΘΑΡΕῪ ὑπ} ΚΘ [ῸΓ ἷ8 οοηβίαδης ΠΘῚΡ ἰῃ πηδίίοσβ 

οὗ αἰ που] ἐγ. ὙὙὸ ονο ἰο Ὧν. τὶ ρ αὐ 8 οουχίθθυ ἃ 1180 οὗ Οουτῖ- 

δομάα ἰπ Ὑοΐυτηο 1. 

ΤῊ ἐγαπβίδίϊομ 18 ἃ 7οἰπέ σοσκ ἰΒτουρποαυ, Ὀὰΐ Μτ. ΟΟΉΜΑΥ 

θ᾽ ΘΥΘΟΙΥΨΒΘΓΘ ΤΟΒΡΟΏΒΙὉ]6 ἴον 18 ἢπα] ἴόσῃ, 48 Μσ. ουβθ «}}} 

86 ἴῃ (86 Γοπιβὶ πίπρ ὙΟΪΌπΙ68, ὙΠΟΝ ψγ1ὁ ΠΟρΡ6 011 [Ὁ] ον (Π6 

Ῥαγίβ οἵ {Π0 Οογπιαμ οἰ οη 88 {ΠΘῪ ΔΡΡΘΟΣ, δ πιο βῃοσίοῦ 

Ἰηΐοσναὶβ {πῃ ᾿ὰϑ ὈΘΘῺ ροββὶ Ὁ]6 80 ἴδ. 

ΤῊΘ ργοβϑηΐ γοϊαπιθ ἢ885 ἀθπιδη θά ἃ γὙθα ΓΒ ΘΟΠΟΪΠΟ.Β ΜΟΥ 

διὰ ἃ ροοὰ ἀθ8] οὗἩἨἉ δηχίουβ οοῃβι ἀθσαίϊοη ἔγοπὶ ἃ8 δοίῃ. Βαυΐ 

ἯΘ 8}}8}}] ὉΘ τογὸ ἔπδη ΤΟ ΑΓ 64 1 1ξ ὁΔπ ἀο δηγίἷπρ' ἰο οχίοπα. 

ἐμθ βῆδσοε Ὑπϊοῖ ΕΠ ρ 8} -Βροακίηρ βίπαθπίβ οἂῃ οἷαὶπὶ ἴῃ (ἢ 

ΤἸΩΔΙΎΘΙ]ΟῸΒ ἱπόγθαθ6 οὗ οχδοῖ Κπονίθᾶρθ ΜΟΙ {Π6 ὈΟΟΚ [{86] 

τϑοοσγάβ. 1 18 ὑπ Ὀοδϑὲ οὗ τῃοάθσῃ ἀἰΒοΟΥΘΤΎ ἴο ΠαΥθ τη866 [Π6 

ὙΌΣ ἃ ἸηοτῸ {ΠῚ ΠΙΚ4 016 ἀπά Βυπιδη [16 τόσα [Ὁ}} οὗἨ πηθϑηΐηρ ἰπ 

ἃ ἐβουβαηᾶ ψΑΥ͂Θ; ἀπ ὈΘίΌΓΘ (Π6 ΘΘὨΓΌΣΥ ΓΘΘΟΙΘΒ 118 61086, Οὐπ- 

Ῥαγαῦνυθ ῬΒΠ]ΟΙΟΩΥ, ἐμαὶ 18, (μ6 Ηϊβίοσυ οἵ Τᾶηριαρθ, Ψ111 Πᾶν 

αἰϊαϊ πο πὸ πηθϑῃ ΤΆΠΚ ἰῃ {Π6 ρτοαῦ βἰβίθσ βοοά οὗἨ βοίθποθθ ὙΠΟΒ6 

ἰδ 18 ἕο θαρίογθ ἐπ Πἰβίουη οὗ πη8ῃ. 

Β. ϑευμοῦβ Οὐν Χαυ. 

Ν.. ΠΗ. Ὁ. Βοῦϑε. 

ΟΑΥΒΕΙΡΘΕ, Αὐρ. 1. 1890. 



ΟΟΒΒΙΟΕΝΘΑ. 

ΨΟΙΌΜΕ 1. 

Ρ. 1121. ὁ Ἀοδὰ ἐλ ναγίαϊοη ἱπδίοϑδαὰ οὗ ἐδε ορροξί!θ. 

Ῥ, 850 ᾿ἰαδὶ Ἰῖπο Ὀὰξ οὔθ. Βθιιουθ {πὸ Θομπιπιὰ αἴθ σαδέδ. 
Ῥ, 529 Ἄρμ. 2 1. 2. Ἀθαὰ νεΐαγδ ραϊαίαἷβ απα ἀφηΐαϊδ ἰαβιοδὰ οἵ ἰησιαῖ 

Ῥαϊαίαἶ8. ᾿ 

Β660 4]80 ὑπὸ ἔοοίηοὐθθ ἰο Ρῃ. 228, 167, 274, 867, 4832, 484, 441 ἴῃ Υοἱ. Π. 

ΨΟΙΌΜΕ 1]. 

Ῥ. 168 1. ὅ τολὰ ϑλοιϊα ρμεγλαρβ ἴον ημεϑὶ πὶ ἰμεαίοῖν. 



ΟΟΝΤΕΝΤΟ ΟΕ ΥΟΠΌΜΕ ἢ. 

Ῥαρεο. 

ΡΒΕΡΔΟΕ ΤῸ ΤΗῈ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΕΡΙΤΙΟΝ . .ὄ «τῳ νιν νιν νι. Υπ 

ΤΕΑΝΚΒΙΑΤΟΙΒ᾽ ΡΒΕΡΑΟΕ . . «τὸν νὸν νιν νιν νι νον ΙΧ 

ΘΟΒΕΙΘΕΝΡΑ). .. . ΧΙν 

ΜΟΒΡΗΟΙΟΟΥῪ ΘΤΕΜ.- -ΟΒΜΑΤΙΟΝ. ΑΝΡ ἹΝΒΕΙΠΕΧΙΟΝ). 

Ιηἰτοἀυοίοῦνῦν Βοπ τα (88 1--88  . . . ....- Ι 

Βίθι -Εοτιηδίΐοη δηὰ ΤηἿΠΠοχίου οὗ Νουηβ (δὰ ὝΕΕῚ : 
ῬγοιπιΐπαγΥ Οὐβοσγυδέοη (89). . .. τ ποτ ὧν πὶ Ἐδετου ξεις θῚ 

Νουπ- οι ρΡοβί(ΐου (Οοπιρουπὰ που πῶ: 
Εογηι οΓ ἐδε οοπιροιράδ. 

Ὀινί βίου ἱπίο ἔουτ οἰδββοβ (8 10). ... . «τὸν νὸν ρ 4ἹΙ 

Ιηἀο-ϑτπδπίο (88 11-- 19) ἀν δ τῶτν ἐλ τόρ ὅνὶ ἀν τ ὡς ὯΝ λων ταῖν 3 
Ατγϑη (88 20--2) . . . .- τ. νννν ρει νν νιν. 81 
Αγπιθηΐδῃ (8 28). . . . ..«νν νὸν νιν κεν. 4 
Οτοοκ (88 29--832). . .- «τ νον νιν νιν νιν νιν. 46 

ΠιΑΠο (88 838 --368) . . . «τον ρν νιν νιν, δῖ 
ΟἸὰ [τίϑῃ (88. 81--389).. .. .--ττννν νιν νιν, 84 
Θοτηδηΐο (88 40--4). . . . «τον νὸν νων .ν βΒβ9 

Βα) ο- ΒΙδνυουῖο (88 45 - 41). .. ἐφ Ὡ δε ἀτον 78 
Μοαπίη 7 ὅ:ε οοπιρομπᾶδ (δ 48 - 50). - ἴ οὐ ὰν ἀν τ τιν χδσα τον ἰδ 

Βεἀυρ]ϊοοίοἀά Νουπδ (88 δ1 --ὅ) . . . .«.«τ«τνν νὸν 94 

Νουηβ Ὑἡἰτ} Εοτπιδεῖϊνο δ. Ὺ{|Χ98. 
Θέεηεγαὶ Βεριανκδ (88 δδ--ὅ8). . . . .«.τνννν κων 10Ὶ 

1. διβετεβ ἐπ -ο- απὰ -«-ἄ-. 

Θόπθσαὶ Βοπιαγκθ (8 5), . .. Ἐπῳ, αὖτ χο ἃ, ἀνὰ 109 
Το Βυίβδχ -ο- -ἅ- (β8 60). -ἐμ-ο- «ἡμᾶ: ᾧ δ). εἰγεο-ς -ἰγεᾶτ, -ἴ-ο- 

“ἐᾶ- (8. 82). . .. ον" 
Τὸ Βαίβδχ -ἰ»- -1ἄ-, «ἴ0- «πᾶν ᾷ 68). πο σν 
Τηὸ ϑυβῆχ -μο- -μᾶ-, τινος -μμᾶ- (Ξ 6) . . .. 188 

Τῆο Βυῆχοβ -πο- -πᾶ- -Ὅη0- ἫΣ δηὰ ἐηο- -οπᾶ-, “0η0- ᾿εὐπὰ: 
(88 65--617. . .. ; . 188 

Τιιὸ ϑυΐβχοαβ -ἱπο- -ἰπᾶ- -ἔπο- ΓῸ κοῦ ᾿αὐὐῆν: -αὐύνα. (β 68). . 1585 





Οοπέρηίβ. ΧΥΙΠ 

Τῆς ϑυίδχ -κον- (8 12). . . «τ τνν κι ρτνὺν, 404 
ΥΠ|. Τλε 5.772 -ἀ- (-αἀ-) (ξ 128) . . . .-..ττνντὸὺν 401 
ΙΧ. ΤΆε δωῦὲέχ -ἴ- ακὰ -φ- (ξ 195). . . . .--ττὐ νων. 410 
Χ Τῇῆε ϑιυῆι: -4- (απὰ --9) (ξ 180)  . . . ....τὐὸν Ἡ]]Ι 

ΧΙ δωέζεε ἴη -Ἴ. 
Τῆο ϑαίῆχ -ε.ω- (88 131--138), . . τ ΩΣ ὩΣ χὴν ἐξ  φν ΩΣ ὡς 411 

Το Βυίῆχ -6ὁ- (-2-ὁ-, -ἰτδ, -ἶτδ-} (Β 13.) δι φιουγτο ἀπ δος, ᾿ΑἈ934 
ΤΗΣ Βυίδχ -ἴεε- -ἰἐεε- (β 13),. .. ον νι νιν κινιον,], 426 
Το βυδῆχ -ωσο- (β 133), . . -. ...ττὙννκ ρὸν 435 

Μεακπίης οπτεψεα ὃν 1δε δι ηχε8. Νοιπε οἱαεοὶ Πεά ὕγονε {δῖ μοίπί 

οΥ̓͂ εἴδει. 
Θδδοεαὶ Βοιβατκο (β 131). . -ὄὄ .- .-ττνν νὸν εν 441 

᾿Αἀγεεῦτεε. 
Ῥτοϊιτοῖπαττ Οὐεεσυδίου (8 138. . .. νι ϑο 448 
Αἀϊεεῦτεος πιὰ Οομραγαῖτε Μοδηίΐης {κ 139.. δ; ἃ . 445 

Τεγῦδὶ Αἀϊεεῖτος (Β 10). . . .ὄ -.. “τ . 45] 

Ῥεποκαϊηδέτο Δἀϊοοῖίτοι (δ 141)... . .ὄὄ -.- ..... 455 

ἜΠΕ Ὀποπιπῦταὶ Μεαπίης (8 142. . .. 40}: 

Ἀάϊμεετες πὰ ρείσιασε δβυίῆχου τ ῃοδὲ οἐτεθοὰ ̓ ροϑβεην, 
ςαᾶῦοῖ ὃε ἀεδηεά (8 13), . . εν νον, 400 

ΤΕ: είδσν τι οἵ Αἀϊεεῦντες τὸ Ῥαετίείρ!ες ( ᾷ 144) δα ἢ 4 
ϑευεσασῦτος ἀκΏΟΤΩΣ τοδίρυί δ] τδίησεὲ γ᾽ μεγεῦπ- ἢ ἜΤΗ 

ϑιῦμιασ στεε,. 

ρλε εονιὰὰ Ῥεέπεδλὶς ὅεχ (ᾷἰ 1453... .. τι σις νον 405 

απο οἱ Κἰδεδῖρ (ξ 146) Ὡς ἧδε ὃν πκλὰ δον Ὁ δ 
Σκοος οἱ Αείποοὶε (ἢ 1) . .. 1 Ν εν 4ζ5 

Ἔπσνες υἱ Ῥαῖτι οἵ τὸς Βοὰτ 19. Ἶ ον, φ4᾿ 

Δ αοίασ αρεαί 1. . . : : . 4ζ9 

Ἄεσνία Ὡνονα 4 139... οὐκ . “΄ῃ. 
Αιαιέαα ἰοτε (ἢ 191.) Ἔν ὁ τς ἐδον τρκο αν, ἀρο τπ τῶν Δ, ον . 4} 
οιζεσετε ϑευπιαχτες (ξ 15... . . . .ὄ .. . φ»ζ 
Ὡπαπακῖτες αἱ ἃ ΡΞ ΈΒΕΙΝ ἐξ 135: τς Ὁ ἔς ἃ ΦΩ͂Σ 

πὴ Του υἱ Αὐμοῦτει τὸ πέτέσεις πιυυείαεσίιτες Σ 104). 4 

Ἀπασαςτες ἀκα ατ, ἂν δτέτιτε ΟὐὁἁὨἨ εἴδῖς ἱπύπούνα αρίφρ» δ), 

Ττρεπα Αὐεῖσωσς Ἀύττε “δ 159 ς ΤᾺ φῳι,, 

τυ» ἜΕΕΩΣ οἱ τἶὔ7) πύπερν τανε τε {εξ τὴ τε 'υμςς. 

ξ τῶ νῶν τὸ ἢ ΕΝ : ᾿ ᾿ 4“ 

Ἐδὸοις Τὰ παι δ᾽ ἃ ΠΛ Αἰ πττωτ ἘΕΉΒΣΕΕΣΝ Σ τὸν 
ΠΣ απὸ Ἐπ 5 . ὌΠ 47. 

πρ σι τ Δέμιττεε τ Αὐεῖτμα ττΡειχττιταν ἐαννεκ δε 
οὶ ἀπ ἐπ θειστίτας ΨΈΣΣ τασρπα ς πε 4 τ " τππ: 
τι ἀεπιρ ἘΠῈΣ ὃ τὸ . 4 

Ξιιτ: ν τονῖς Εισπατῖτε χης: χε: Ἐ::--πιχ τιν 

ὕσεισπτι. ἔωσπιεσεε ἢ ὧν Σ᾽ ΕΙΣ ς΄. 

Ζωυιτ-ιπήσεξ Ὡπριας χτῶ τὸ τς πὰ . 4“: - 

τ ποτε Θείοτσιε κ]ὲ Ἰγδγῆτιτες ὁ -ᾷἕϑ ἡ 4“"- 
3ωυλ, Κιππμ ὦ. τὴς ὅπια, πορτοῦνετε 4. σιηχτισμές ἢ ἀξ ΠΕ 

-- -ὔ-͵͵.--.-- 







































































































































































































































































































































































































































































































































































214 ΤῈ4 Βυίξχα -εἶ- «εἴν- αηὰ -ἰεζο- -ἰεκᾶ-. 8.90. 

(εἴγμπασν ρα Κ᾽), φαζαόξκα-κ' πυγοοιιϑῃ, ταῖμοῦ δθοῖ (βαδαὼ- 

“0061, αἰόκαςα. ᾿'ταῖμοΓ ἰατρο (αἸαϊ-8 ατγσο); πὰ Το 8; ἴΐ 

μούμπν 4 ΓΙ ΠΙΠΉΓΥ οὐ ραγαῖνα βυῆχ, Ὧ8 ἴῃ δα Ἰἀάκ-8 δια δοῖοσ᾽ 

{πε 4.5}, ἰαυϑάκες “νυκοτ᾽ (ἰαὺ-8). 

“π40- ΜαΜ ΓΕ ΟΡ. ΟΡ υγ θα ἴῃ ΒΑ] - ΒΙανοπῖς ἴο ἔσται 

κε μέ Πν ον γοῖι μα 6 εν) ἴο ἀθηοΐθ βοπιοί πρ οματγαοίογβοά 

ν. {πὸ {πα ΠΠγ ψ οἷ (πὸ μα] σοίνα ὀχργοβθοᾶ, 80 1}. πα) δκα-8 
().6..Μ1, μονα ᾿πονίοο᾽ (δοῦν. ποόυαΐ 'πον πιοοὺπἢ ἔγοπι η)αἴ)ε-ἃ 

πο πον ̓: (ἐστι νεαξὶ 116}. ἐγθοσίδκα-8. ΒΤΘΘρΘμαγ- Ὁ (έτος 

“ οοἷκ ψύ]ν {προ ΘΟΡΡΟΓ ΚΡΌΒΟ ἢ 68) ϑζοβφέδκα-8 (ΕΝ 166. ἃ8. ταῦ Ἐ), 
(6.0 Ν]. ἐφ ακὶν κ΄ Πιροστγ θάνε; ΟἿΟΒΙ, γιοιακ ἃ γουίμ᾽; 

ΘΟ" ΝΕ. ὀνίακη ἴσο, ὈΙοΟΚΒοΙ Δ; ΠμΔΠΥ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ΠϑΙη08 ἴθ -αἀὴ, 

αν ἰἕπνν, (ἰολαλ, Οἰχθοῖ Πιοέαξ, ΔΙοάϊαλ. 

ὸ εἰ ογοθοο. τὲ ἀοροπίακ ἢ Ὀοίποοη ἐγε)όκα-5 ἀπά 

ἐνες οἰόἪλιτα αἰ ἀ θὸ ποι οο, ΤᾺῸ ΑἸ Ιηρ 1) (εϑολι ῇοη.} δο- 

οὐ ἰὰν ἐὐζα τορίδορδὶ τὸ Τηοϊθῖνο ({φεδέοβδοη } πὶ σοπϑοαιθηοο οὗ 

αἰνο Ἰθκὰ οὗ τὸ ἄπ] ἀν Ὀ]ο, ὁρ. ἐύζτο. 

ἃ ο. Τὺ δ ΤΧ ταζος ταζα ἀπ (ἰὰ ἃ γα αῖς ἀπά 
᾿λα το Τὰν σατο) πτίλον τἰζὰς Δ δ αν τὸ ὁοπβίάοτ ἙΠϊοῆν 

(νὰ ρυϊθιανν. ἀσαθται δν ταζοςς πίον ἴ5 Ἰλοιτίοα πα πτὰ τὰθ νοσθα] 

αν ταῖς ὕσυαῖας ρτοξοιτ ἐτοταξ, Οὐοοα πίῃ Πν πὸ πιθὸς π στῆ 

ὕστυς. δ ον ρος τὸ ἀπ τισί τῶρϑος ΕΞ ππσϑτ ἰόατὸ τ Ὧπ 

ρον ἀαύκῦσα ἈΝ ΒΟΙδ ΟΣ τὸ τοχατὰ τόξο ἃς τὸ ὀπτίσοῖν αἀἰϊςττηοῖ 

ἀτθλαν ὦσ τῷ «αρρόκο τθατ τῆς νοΐτ λας ἐαδετίτατοὶ ἔων τῆρ 

Δαλμπες τα το ὁτίχθαὶ ὐὐἶν ὃν τοσπθο βονοσάατν. Ὀτρόρεαες οΌ. 

ιν νἀ τ κ οσῦθαα πλλονον τῆὰσ τῶν ἄττον νἶθ φλοτς 

τ ἜΝ το λα νι 

1 ον τοεασττα ἔεδονδι, γπύξζοῖς, ὑπνοξεὶ χαθοσ, ααιχαῖξτ, 

ἐνον δ απ σι λιθα ἴὰτι νον ὑπνε δὼ ὑγῖνξς, Ατασοσ, Ἐχσ 

ὙχῸ Ἢ, ἀεδτ τος ΤΡΥΠΆΔΟΤΡΝΝΣ πὶ τὸ προς υσδοσσος ΚΝ ΈΡΟΣ τκατς Κ κκαν 

Ἀν τος ΝᾺ τε τ μος ὅσ ὩΞΈσΗ νιν τὰς ἈΩτ .,2ε1- - 

τ α ντὰν ἀπ λδ Ν ἀπ τς τσὶ Ἅ πόρεν πατασσι πα αΚ τονε 

Βα ον ΝΘ ὩΣ Ὁ Ὁ ὌθΣν τὴς ἘΠ ΓΣ τὐΡ σευ  ζδα,, ωγιΣ 

ἥζγυώνι ὧς ἐτνίσοεν ἀκ τ τ δ τΧπτ ΒΙΒΑΙΠΔΣΤΗ:ς Ὧ » 





τῷ ΤῊ ϑυγῆχ -αἴο- -εἶα- ἀπὰ -ἰσζο- τ-ζα-. Ε 90.91. 

ϑΟΓ]3. οὐηταΐηβ -οζο- (ον. Οββοῖ. Ζὰγ ἀἰοβοῃ, 4. ΤΡοσῆ, δ0δ; 
Βδυπαςκ. Καμπην Ζίβειγν. ΧΧΎΥ͂ΙΙ 501] 6). 

(του πὶ. ΟῊ.ΟΟ. ἤογβεέα οἴβοα ἰσέμλς (τυτῃ. -Ναϊςῖοϑ 566 

αθυτο ρ. 3τῦ. Ο.Π.αΨ ἤγοεῖς ΟἿΘΟΙ. ἤγοβλκ-ν Ἴγυρ᾽ ΤΣ θγτ. ὐϑγηι. 

πγγχεκζας, ορ. Α.5. ,οχζα τυρ᾽. --α 

Ἡόοτο τηυβῖ θ6 οἰαβ804 τῃ0 κϑιυπίαγν δοῦναι κυ δῆῖχ. (ΟΣ ὁ πὶ. 

«ἴβζα-. Τιῖτἢ. τἰϑσζα-, 514ν. -ἴσζος-. τ ἀθποῖθβ. οτἱρίη ἀπ οὐῃ- 

ποχίοῃ, ΟΥ ἤϊιοβ8 ἀπά ἡπΆ}1τ ν. 

(ὁγηι. (ἡοτι. ἡμὠαίοίε᾽-8 ᾿Φ 15}, ῥίμα ϑκ-5 ᾿ἐϑνικός᾽ ΟἽ α. 

αἰμέίες οτιθλπ: .11.6.  γενοῖβοὸ Ἔτη Κιϑη᾽, αὐτῇ. ηηανριῖϑ)-ς 

Ῥαπιαπ᾽, μά ἐ51.-8 ̓ Αἰνίπο᾿, Ζιυιΐοζ- 8 Ὥογν᾽, 160. ἐγκαἶδε ᾿βαστα]γ", 
απίαγῖϑο ᾿δῖταησοι, ἀογΠ8. ῬΟΙοπρὶπρ τὸ ἃ ὙΠ] σοὶ ταξτῖςς, οἸυν αἰ βιν, 

τινες Ἰχυτάογοιο,, αἰξίαο ᾿οἸδ᾽, 

{τῃ. ργνώκίβεκα-Σ 'Ῥταβείδη᾽, ἰξέὰμ εἰβεῖπ-θ Ἱμτμυιπίδν᾽, 
εἰξείεελα-8. ᾿αϊνίπο᾽, ἐξείβεϊα-8. τμουῖν᾽, ἀσἤῆηίξεζα-8. βοάν θην: 

δι θεῖαπτίνοβ ἅτ ἴογπιοιὶ ἴσοπη ἰτ ὃν -ἰο-. 6. σ΄. παηιδϑ:λὴ- 8. τὴ. 

μπανι)βεκὸ ἔς ποθι. οὗ ἃ πουπομο ]ς, νι δι βεζί- 5 Ὅμο, ὙΠῸ ἰ5 

οὐτκ, Αὐαὶρδε δ βεἰὶ-8. ΠΑΡ πτ οὐ Μοπιο],, ἐζειβκὸ Ῥαῖσ παν ὦγ 
ΔΑΒ ας Πύῖβο, δι ουαπὰ. Ἰιυπιο, ΟἿΟΝΙ. γιον ζῆ ᾿Ποπηδπ,, 

ἐϊπουιϊεῖῖ Τόν ϑις πη ρξιϑὶ τ ῬτιπορΙ νὴ, ἀγα ΘΠ] ἀπ, νεδοϑια ζῆ 

μοαγνοηϊν.. 
ΤΒὸ μἰξτοσν ΟΥ̓ τ]5. βαχ ἰπνοϊνοθ οὐπδίἀοσα "]6. ἀἸβσοα]ις. 

Ἐδπιατὶς. [τ πῶς Ὀ6 ἑυθροοιοὰ τπᾶῖ τῇ Βα)]το- ϑἸδαυοηὶς βυῆἕῆχ σταθ 

Βοτγον οὰ ἔγοπι (:ουπιδηῖὶς (366 1 καὶ ὅϑι: Βοπι. 3. ᾿ς. 4412}: ἴὴ Βοιδησο ἱπάθοὰ 
εἰκοος {{1π4|.. σε ευλένω, ον με 8ο0} Μῶὰ Ὀογγον θὰ ἔγοηι Θθυτηϑηὶς δηὰ 8]ωγν. 
«αγτ Ἰλτῃ. τον τα ὁλταθ ἴγοπι ότι. -αγίατ. [τ 18. ααΐῖο ροβϑίθ]θ τπαὶ ἴτ ἰ8 

8 οοπιρουπὰ εὐ ἔχ τ-ἰπ Ἐζυ"- ὑσοπῖραγο αὶ 86) 60. 8ὅκτ. αν διάθ-κα- τἩεοοίξβλα-)" 

δηὰ ἰἢ εὸ ἰξ σουϊὰ θὲ ἃ φυθδίίοη πΒοῖμον Ὁ. οὔθ. δπὰ οἴου ἔοσπιβ 
ἀοτγίγοὰ ἔγοπι δι ϊθοῖινοβ ἀϊὰ πὸ σομταῖπ τπὸ σοπιρδγαῦτο βίοα (6. Ξκτ. 

απ γααεζιί- ᾿ς 364). ΕἸΠΑΙΙν ἴς 8 ΘΟ πο ΙΥ8Ὁ]6 ἴπᾶὶ ἴς 18 Δὲ ΒΠΘΙΟΡΊΟ8] τηὸ- 
ἀϊδοδιίον οὐ ὰᾳ. -ἰχος τὰ Ντης 

αὶ 91. Τιυ ΚΝ τον- τῆῦτ, Τῆὸ [Ὁ] πρ ἔοτ πὶ τὰν 
νὸ χασῖοὶ τονατῖα ῥτονίας τυ ὀχίβεοποθ οὐαὶ Ξαβῆχ τος ἴῃ 

ῬυΟταἶο ΤπἰοτἸὀγανιπὶο, 

δ κοι εἰνῤδύσψανα νου 1] νυνί εἰγϑλα- 8 αγδλα- ά-8 'Βτημ}}, 
γοθρν, ἐβοφατηι πογα πὰν ὸ τοραγάοὰ ἃ8. ἀἰογῖνθ ἔγοση ἃ 

ἴον. Ἐέγμας (ἴηι. ἡαιάγης γαῖ ἂς Ὁ, βνεμα Ἐς ἭΟΙ]οΝ 





















286 Τμὸ Βυίῆχ -ηἰἷ- (τρη1:). 8 95. 

Ὅπηραγο ἈΚγ, -άπα- ἴτοτῃ -ῃηό- 8 66 ῥ. 142, ἀπά -απε- ἴον τῃ πες 

ἃ 1060. 
Αγπιοπίαπ 8γμη- (ρθη. 8. Μ)1-0) 9]. ῬΒῃϊπθοπμθ8, δα τ ϑϑ᾽, 

οὐπραγοά ΜΠ 1μαΐ. ογῆδ, 
σοοκ. ΠΟ {πῸ βυῆχ 18 Οχίγαπι Υ τᾶγθ. ΕὟΡ κλονι-ς 

δῦ μ. 385, εὔενος ᾿θογοῖί, τηυ]οίοα᾽ 18. ἃ οογίαίῃ Θχαπιρ]θ., ΟΡ. 

Ηκν, π-νώ-5. 'Ἰοβοίοης ἰμ βοπιοί ἰηρ’ Οοίῃ. 0-αλι-8 Δ θθηΐ, ΙΔ οἰ πρ᾽. 
1υϊ ὄνετν ὕννεςς ῬΙου ρβματο (οΡ. ϑοπηβθη. ΚαμπΒ ΖΘ 86 ῃγ. 

ΧΧΙΝ 81). σπάνε-ς ὙΑΡΙΥ, Δ ἀπ ἃ ὁπ6 ΟΥ Ὸ ΟΥΠΟΥΙΒ ΓΘ ὙΘΤΥ͂ 

ἀουυτδι]. 
[{116. 1κκἴ. Εσηιδα ᾿ἀοἱ 51νϑβίτοβ᾽ (61088.) ὑυθϑίαο Εἰανμεβ, 

1πιῦντ. ἤοη8. (0]. 7ον εν) Ῥτορι8. ἴανομθ, ορ. ζατ-οδ: ἴδ 

δον πβοοθα ἴὸὼ πᾶνο ὈΟΘῺ ΟΥΘΊΠΑΙΥ ἃ Βυ δίαπενθ, πηθϑηΐῃρ' 

Ὡανοιθ, [Ι[μὐΐ. ἔψεν τ πὶ: ἯΚτ, ἀφεηϊ-ᾷ οἵς. 860 Ρ. 285. ρῶν -8 

νι. ἢ ν Ἐμολεν τε θοκίάο, ΒΚτ, ρμάδ-ας. ΕΥ. πέος π. ἱρΘῃἶθ᾽ (Ἰ ὃ ὅτ0 

ν». 49τ). ἀνινέτα πὰ. ἢ ον Ῥαδενέτα, οοπιρατοά Ἁ Ο.1γ. αδανν 

Ἑττοβαν (αὶ 11 μ. 815). γῆνέ-δ πὶ. ἔς ἐτηΐτα τὰ. ἧς ογτη τ 

τὰ. ἢ 
[τ ἰὰ ποῖ οἴοατ πὸν ἴᾺν το Α ἀ]οοῦνοθβ ἴῃ τῆῖ- πότ Ὀτουσῆῖ 

ἴα τἰῖα οἶδακ. οὐἨὨ βἴομιθ Ἰπόγοὶν τασου ἢ ἃ βοοοηάλσν ΒΔ σῸ 

αὐ ἀοοϊοπεῖδα.. ὧμ. καὶ 98 γι’ ΚΞ 1. ὁδιρνονούμέσα ὁονν δ τα (Ο8ς, 

πανία κα ἀ ἃ. νην βὸὸ καὶ δι νι. 561ι Φοστοεροπ ἀξ τὸ 

αὐ. σαντες Ὁ μτ. ἴἴόττῃ. “τατεσένες. οδρητ-Σ ΤῸ 

Ἀν δέσει δοκιδο ὦπα ἐὸν. ΤΉ, οὐκ καὶ ὁδός 13τιὺς δῆστη με, 

ἐδεῖτα, νηλαξένα, ἐνκεφρσείςν, γον ταῖς ἀὐπὰ ξύσε [1 τρρεῖ ῦτ ΒΘ 

ἐοτροίτοῃ τινι τῆ. ἀπολτοβοπηδοαᾷ πουσὰπβ τᾶν πΆτὸ ὈΟΘπ ΟΥ̓ ρῚ- 

ὉΔῚ ΞῸ ΜΕΤΑ ΉΠΙ ΘΑ, ' 
Αὐὰλ Ἰτινὸ, δὲν Ἃ παττιῖσος τα τ πνεῖ ϑτων τσ δΊως- 

-ἄδεκος ΘτΉ ταν, ἐρηνὼ ἡ ἃ ἀτυῖσοις, τοὰϊξ σ᾽ τιδαξέσ ς τοῦτο τὴθ 

Ὡϑαῖϊλῶν ΣἨ τὴὸ περόγοι, βὸς Ἀτοκοι, ἈΏδτπ Ξ ἤσβοῦσ ΣΧ ΎΤΗ ϑρ. 
ἐτγον δὲν ἌἈρύτος (Ὁ ἢ ΣΙ ἈΣᾺ ἈΠΟ ΝΟ, 

"" 

-Ἀ᾿»Ἁ 

᾿ - ̓ 

Ῥαδο, ὭΣΣΎΘΕΤΙΣπ:͵ ΤῸΣ 

πλρηδιπνος Ὀδκιδο δόυρόην, ΟΣ ζατῆεςς τηλλν Ὠαττρεα. τΡμ τ Ιϑ 

Ὑδολθᾳοι, λον ἃς. τῆνον ὙΩᾺΝ Ἐξ ΔΗ͂Σ ῊΝ ΤΣ ΣΟ κλτ, πρλξϑλϑε. τ ΡΈΏ, 

οὐμε ὁ δάστησν, ὄντος ΜᾺ ΟὝΤΩΣ σρῶλᾳ, Ἀ να τος, ὑῶν ἼΕΥΗΝ 

Δ ΉΝῈ Δλιδὶ τὸ Ἦνόεδιον ἋΣ δ δαδαναος ὑτου δ ἘΣ τς, Η͂ -. ἦν. -΄ 

ὠεττεατις τ Νιερα ΝῸΝ τ τῆν Ὡρῶν θεν ὡπρ' ζεχηῖ- 

















“291 “πα Ρέασν Αὐεπωσ Ἀσιξε.  τὸῦ. 

5 1Ἰώθ. 1, {τ ἴὼ, ΓΛ ΔΤΥ ἈΒΡεῖταεῖ ΠΟ 9 ΙΝ ΟΜΕΙΝῚ 

“4{πὐπε8)}. 

11μ: γε σαν ΠΆΡ ες ποαγῖν αἰνάτε πα τῆς τό αὶ ἴῃ 115 ΔΚ 

μην, Ἵα καρεμα 19. κοιπστποη οἢ τῆρ βυῆχ. Ξοπι ΠΠπι6 5 ὑὴ 

“- τιμή, αἢ ἴῃ απ ΚΥς ἀπ (ὐογιηδῆῖς τῆς βᾶπιὸ οσὰ οἴϊοπ 

»ἤωνη θυ ἢ, μη ΒΚν, νιαξίε απὰ ἡμί τ. .Ἡ.Ο. γί-διιγέ (ργ. στη. 

ογγ 15) απ (1, φασναάγξτ-α (ργ. (ἔοτπι. ἡνγβὶ-). [τ 1Ά5. τῇθγο- 

[γι μνοθ αι ] αν. ἐμμν τ ΚΙ ΠΥ 186. ἀσοοπῖαδίοη νατθα ἴῃ {ἢ 

Πρ σα. ἀαμον απ σογγομροηήο τὺ 1Π6 ἀἰδδγοηΐ ρτδάθβ οὗ {πὸ 

γυδν ΜΗΥ ΠΟ, μίημ. “μιήηοξϊτα, πόπι. Ρ], Ὡιρόλτο8. [π᾿ (86 ῥγὸ- 
“νη οἱ ἰονΠημὺν (πΠ6. οι Κ ἔυγαι. οὐ {ΠπῸ τοοί-Βυ]]8 Ὁ] 6 σΘΠΘΓΑΙΙΥ͂ 

μονα, 1 αν {πῸ μαπιθ τοι πβθηοη! ΒΔΡΡΘηΘ4 αἾ8οὸ ἴῃ ἐπ ἐο- 

μαρΠοἰμίον. (Βι 10. γ». 951). τὸ ὅχὸ ἀγὸ ὅὸ ἀοαδέ οοπποοίθᾷ. [ῃ 

αἰ. ΜΙα νομί πη  ἶνο, Πρ όν τες νχι. (16 ΤΥὦΡῸ Ὀδλ}ν [Ο]οννοά ; 

Μ ἢν ἐκ το τὸ (πο ἡιοποο, οὐ 1ὸ δαρίπο ἰὼ -ἐΐ (δ. 108). 

᾿ ιονο ἐεκίθν νοτο ὀχ 61 Ὁ [πὸ βυῆχ -οη-, δα ἤθποο 

δ ὈνΜἘ ἃ Ἰρκο οἷνν ὗΓ ἀθείσαοι, ὩΘῸ 8. ἴῃ 114}16 ἀπὰ Καὶ ο[ἰς 

κοΐ ἀν ἢν ον α. Ὀοκίο με δμν ἢ). Οὐ. ὁγ-ηε διε ποπουχὴ: {π|686 

Ν  ἀὐκηονι ὁνοὰ ἀπ (ἰογναῖο ἀπ Οσόοκ, ορ. Οοῖ]. 

“αἰ βὶυ κατ κατ ας αὐ εἶν, ἀυτένεν. Οὐ. καὶ 115. [πὰ Παῖς 

ἀν σον ἴασπκο μρρογίίοι οὐ τὸ ἐπα θεῖτο ότο τορ] βορὰ 

Ἰλν τἰὐνὶ δ ὧν Ταγινατίος 

᾿Ἰνύνα ὐθναν. ὁσαϊά Ἰνὸ ἀονυϊν οὶ ὕγοῖὰ ἀν ἴοσγῃ τε ἢ βουτοὰ 

ἂν 4 νυΎθα} χίθνς ἀντ πνυνγοῖν ἴα τὸ τοῦτ (ἴὰ τῆθ εἴτῖοῖ βθῆξο 

οὐ τἈὸ δονδὸ πόνο δυδὶκ ᾿κὼ ΔΆ, δ  -ὴς ἢ Ἐροοο δ" (θοξιὰθ 

ατα. ὠὐῤπϑοταν, Ἠατ μιθκόνδ  δοκιξο ἐἐον ἐελωταὶ ἀπὰ ασ, δρᾷτσεςς ἔὶ 
ΔΝ. ἴὰς φλδα ΑΝ ΟΤΩΝ αν ποῖ ἡ ἃ Ξολτοξίηνς, 1 ππ|. 

δλέ ρ ΔΑΝ ΝΟ κι Ὧὸ Ὡς 

τλο ἀξ δειλδε Οὐ τὸν τὸ τὸν ττοοε οὐ τὴν τδόσεατ ττυξρας τ 

ἌΔΕῪΝ, ἊΝ δ ΜΝ ἌΘΗΡΙ͂Μ. αὐτο νὰ τϑτὴςς δα σΠ ρος ἃ 

ΚΑΔΝΝ ΔΥΝΆ ἄνθος ασδονο νι τῳ σδαθα ΣΤ σαν κι τστ τος 

δες ΩΣ ἈΝ ΝΝΧΕ ΣᾺ ε δον ΘΟῊΝ σοττι δ τὴ τὶ ἐν τὶ 

ων ἘΠῚ Δ νι ἈΝ ΤῊΣ ἀρλδμας οσττ α τὼς ἄχ ϑες τισιν 

χανενς «Ὑν ν ὰ «ἀλτώοαν ς Ν ἔ 
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ἸΟΔῪ Οαι86 ΠΊΔΗΥ͂ Ομδηρθ8 ἴῃ (86 ργτδᾶθ οὗ [6 τοοί-γονγϑὶ. ΕῸΓ 

{86 ῬΒδΘποιηθηδ ἴῃ ΘΙανοηο ΟΡ. [μοΒκίθ, Ατομῖν ἢ, 81αν. ῬΆᾺ]]. 

Υ 491 Ν᾿ 
Ια 1 πυδηῖδη Ὸ βοπιοίϊπηθβ βπὰ -8-ΐ-, δ μοπᾶ-ἀοἰβίϊτ-ϑ 

Ὀοβίάο μρφηᾶ-αοἰίῖ-8 (ρ. 8065). ορ. ἀοζ-8-πὶ-8. 8 9ῦ Ρ. 287. -ἰἰ ς- 

δίβπβ ἔγθαυθηί νυ ραββοά ἰπίο {Π6 ἈΠΑΙΟΡΎ οὗ -7α- πὰ -ὁ- ΒΕΘΠΙΒ, 

6. 8. κνψεῖϊν8. βθῃ. -ἰδβ ἔ. δπὰ ἀγυ-ἰΐ-8 σοη. -οσὶο τὰ. Ῥαγβθδ- μοί, 
Βοορ-ποί᾽, 8σἰ -ἰλ-8 πα 82ἰϊ-ὁ ἔ, ἼΘΑΡ οὗὨ βῆθαγνβἕϑ.. 

Τηβηϊεῖνοβ οὗ ἀδγίναίίνο υοῦθ8; [1{}. 258: κό-ἐ ΟΟ.Β]. ἑβζα-ΐ 

“ὁ 860 Κ᾽, {11}. 8δαδ-ἰὶ Ο.Ο.81]. 9δα4δ- ἴἴο 5: ; Π1}. σαπύ-ἐΐ Ο.ΟΒΙ. 

σοπῖ-ἰ ἴο ῥγοίθοί, ἰθπά", 

8 101. 2. -ἐὐ- ἰ8 ϑοα ἴο ἴὈΓΠ ΒΘΟΟΠάΔΓΥ δρδίγδοί 

βυβρβίαπίϊνοθ. ΤΊΪΐ8 860 8 ΟΧΔΟΙΥ ΡΔΓΆ}16 1] ἰο ἐμαὶ οὗὨἨ {Π6 

Ρανί οἱ ρα] βυβῆχ -ἰο- δα (ῃ6 αρϑίγαοι ποιηῖπαὶ βυ ἔχ -ἰο- -ἐἄ- 

(νΒΊοἢ ΘγῸ Οὐ ρ ΠΆΠΥ ἰἀοπ 10 8}}; ὈΟῈ οὗὨ [π688, 88 )ἷ1ὸὲ ΔΥ͂6 ΒΘΘῃ, 

οὐυἹὰ Ὀροαάάρα ἀϊγοοί]γ ἰὸ ποὰπ βίοπιβ ἴῃ ἐΠ 6 ῥγοθίπϊο δπα Ἰδίθν 

Ρογίοάβ (8 79 ρ. 234 ἢ ὃ 80 ρ. 238 Ε΄ 8 82 Ρ. 249 8). 

ΤῊΘ ἔὈΓΠπι8 ΜΉ ΪΟΝ οἀπ 86 τπιοϑὲ ΘΟΒβἀοΠΕΥ τοίου ἰὸ τ8ὸ 

Ῥτοοίμπίος Ἰδπριαθρο ΤῸ ἃ σ,ἹΟῸΡ οὗ ἀρβίγαοί ποὰῃβ οοῃποοίθα νειῃ 

ἐμ6 ογάϊπα]8 ἰπ -ἰο- (8 81 ρΡ. 242 8) ροιοη-ἐ-8 ἔ. ᾿'ἀνοίο!ὰ 

οδαγαοίον, ἔπ6 πη 6 να, ἃ ῥτοὰρ οὗ ἥνο᾽: 5ὅΚνυ. ραιοζίξ- ὃ, ΟΟἿΘο]. 

ικὶ, Ο.Ο.81. μοὲς τ ἔ686 Βμου]ὰ πὸ ἀουδὲ θ6 οοιῃραγοά ΟΙΗ.α. 

ἤαθϑὲ ἔς ᾿δ8ὺ᾽ ρν. αδγηι. Ἡβυοχϑίϊ-ς δἀπα Ο.0.8]. ρεβῆ ἢ. ᾿8.᾽ (-8ε- 

ΥῸΡ -᾿ϑί- ἂδϑ ἴῃ ἐδϑέθδ, 800 1 8 545 ρΡ. 899 [), ὀοιηπιοῦ στουπά- 

ἴοσιι "ρρη-ϑἰἰ-8.). ὅτ. ῥαῤ-"-ᾷ ἢ, ᾿ϑἰχίγ᾽ (ἃ βίχ-ο] ἃ χυδπεϊγ᾽, 

ἱ. 6. οὗ ἴ6η8), Ο.Ο.8]. δε5- 1 ἢ Ἃ ρτοὰρ οὗἁ βἰχ. 85Κν. παρα-ξ-ὖ 

«αἰποίγ᾽ (ἃ πἰπο-[ο] ἃ αυδηε γ᾽ ἱ. 6. οὗ 6η8) Ανοβϑί. παυαϊξῥεξ ἔ, 
Ἃ ΤΟῸΡ οὗ πἰπο᾽ ἀπά ᾿πιποίγ᾽, Ο.166]. "τνη-α ἔ. Ο.Ο.8]. ἀδυς-Ἔ Π. 

Ἃ στοὺρ οὗ πἷἶπος. 8Κν. ἀαξα-ἐ - ἃ δΥΟῸΡ οὗ (θ᾽ ἀπά ἃ Βυπάτγρά᾽, 

ΟΟΙςοΙ. ἐτεη-α ἔς ἃ στοὰὺρ οἵ ἰοπ᾿, {11}. αδο;ὶνι-ἐἷ-8 ἔ. Ο.Ο 81]. 

ἀο86-ἰἴ ἔν ἃ στοὰν οὗ του", ΤΊοβ6 ΠΠΊΘΓᾺΪ] ἔυΓΠῚ8 δία γα ἢν ϑαρσροϑῖ 

1) Ορ. ἔρηῳ- ἰὰ Ο.Ή.. ἃ. ων δαὰ οἰβθν]ογο {Καυμπ Ζίδοινγ. Χ ΣΥ͂ΙΙ 
193 ἢ, Ρδι}- Βγδυμο Βεῖϊν. ΧῚ 513) δπὰ ἴον πιοδηΐησ, αοῖι. σσγ-ς ᾿δησοτ᾽, 

νεῖ οι ἰ8 ἀουθιϊοϑ8 οοπηροῖθὰ σπῖτι τΪ8. παπιοτα]. --- ΥΟ]. 1 καὶ 2349 ν᾿. 900 

δδουϊὰ 6 οσοτγγοοῖοὰ δοοογάϊη τὶν. 
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Ὁ οὐδα Κηπρέβ. βδεούτης Βοΐρίεθδι. [42- φένιε. Οὐ}. ἔπει (ϑξὶ. 
ἐν-ἰε- α-} πεο᾽ ἔπι )απ τὸ ᾿πιοοῖϊ. 

Αττδη. ὅΚτ. ρυγ-- ὁ Ἄτεσῖ. ρόνγ- ρατ-αοὸ Ο Ῥεγβ. ραγ-α- 

ασσδ᾽ ({ ἢὶ 390 Ρ. 331 {: στ. πολιε-ς εἴς. : 8.66. ρ. 319 δθοτε. 

ΘΚ. μγ- -ὁ Αστοῦῖ. τομγμ- ὁ ̓τοαά᾽ εὐταταοι στοσπά-ἔυττη “τ-ώ- 

ΠΗ ξ 151 ρΡ. 141): στ. εἰρε-- τυ πρὸ ἀοῦαδε ἔοσς "ἔσξρε- πῆὶὰ 

Ῥτοϊδεῖς ἐ: τῆς τεϊδείου οὗ τε Αὐνδὴ ἴὸ τῆε ἀτϑεῖκ ἔοττη ἰ5 

τηργοίοσε ἴδ ϑᾶτηθ ἂ5 ἴδδῖ οὗ ὅΚτ. σηγώ-: -οτμ-. ὅκτ. γ)-ἀτ-ὰ 

Ανεδῖ. ἐγ΄2-μ-ὸ ᾿οιγαιρας. τιρῆτ. ὅ5Κν. ρμγίλ- τὶ Ατοσῖ. μεν }-"-ὁ 

Ὅτγοσί᾽ : τ. πλατ-ύ-ς εἴς.. 5666. δθοτο ῥ. 313. ὅν. ρά8-- Ατνοβὶ. 

εατλ-μεᾶ ΟΙΡοτβ. σαλμ- (ἴπ τὴ ῥΓΌΡΟΥ πᾶηο εαλμ-α-) ᾿ροοά", 

τὴς πραῖ, ἴῃ ὅΚτΥ. ἀπά Ἄτοσῖ. --Ξ ἱσοοάθ᾽ : [86 5 δίβητταὶ τ86 ἴδ 

ΡΕΥΠΑρ9 οἱ ογ ἐπᾶπ τῆ δἀ]οεῖταὶ (ερ. ὅΚτ. εάδδλμ- μ. 8318): 

Οτ. βμ δα ] εὐ οὐ ᾿θπ Δ ὈΠ τ’ (ορΡ. ἀπάον ΟΙά [τ|3}}). ὅ81τ. 

ἀῤ-ήος νοοῖ, ἀ6- τὰ 'σπιη᾿: ὅσ. ὠχ-εύς-: οἴς.. 866 δϑοτε Ρ. 318. 

ὅΚκτ. γυλεύ-ξ ᾿εἸόνοτν. ατγιϑτο᾽, ἐαψ-άτ-ᾧ Ἱσιηρ᾽. ἀἀν-ἀ- Ὄγεοακιπρ᾽, 

7αψεύρξ 'νϊεϊοτίουθϑ᾽, ἐμ-ἐδεύεξ ᾿διαπάϊηρ "6 }}, ἴῃ σοοά σοπάϊοπ᾽ 

(εἰ}α.-), ἰάρ-ῷ ποῦ, ἐάντε ᾿Ῥαβϑίηρ τισγοῦρη᾿: εἰ-χητ-ῷ ΒΚῚ- 

{]", 7εσψούςξ 'νϊοϊοτίουβ᾽; ΤΠ6ΓῸ ΓΘ Ἰηδὴν δἀ]θεῖϊνεβ Πομι ἀθεῖ- 
ἀεταῖίτε βίεπιθ. 48 αἱ -αἀγχῥ-ε- ὁ ̓ἸΒΗϊπρ τὸ 56θ᾽ εἰ-λη8-ὦ-ὦ ὍΘ Ύ ΘΓ, 

ογαίιγ᾽, αἰτ- 8: ὙΘΔΑΥ ἴο ρίντε. Αυοϑῖ. ἀγὶγ-μτὸ Ῥοοτ᾽, 7α- 
-γαιγεδ 'ἌπαΚΟο, στ ῖο]}". 

Ξ3Κνι. ἐφεμτξ πὶ. ἢ. Αταβὶ. ἐδεμεξ τὴ. 'αττον. 5κ1τ. ἀ8-- τη. 

ἱδρίτιὶ οὗ Πρ Ανϑβί. αϑὴσμτ-ᾷ πὶ. ὯμΠ6 ποῦ], τῃ6 βὰπὶ οὔ Ἰἰτίηρ 

Ὀοίηρβ, ΟῬοῦβ. αννεγα-, 8 τὸ Βδ. 1 ρ. 301. 8κν. δαλ-ε- τὰ. 

Ανοβί, δᾶφ-ι-ὃ᾽ τὴ. 'Ἅττη: ατ. πῆχτ-υ-ς οἷς., 866 δΌοΟΥΘ Ρ. 818. 

Κι. δίμε-πτξ τὰ. ἢ. 'δίγοαπι, 1πᾶπ8, τορίοη οὗ [μ6 1πάυ8᾽, Ανϑϑί. 

μὶπαά- με τὰ. ΟΟογβ. λί(")ά-- Ἵπαάϊα. δ5κτγ. ρηιάάδι-ὸ πὰ. Ανοβί. 

ημιτις π᾿. ᾿σπθοίπθββ, Βοπογ᾽: ΟἿ. μέϑ-υ, οἴαι; 866 Δ00Υ6, Ρ. 818. 

5Κν, ἡἀάγ-ιρ πα. ἱποοά, ρίθοθ οὔ πψοοά, Ὀθαπι, ρ]υρ᾽ Ανϑβί. ἀδμγω 

ἢ, νοοῖ, βρϑαγ᾽ 5Κν. ἀαγ-ο-- ἀαγευ-ἦ 'Βροοη᾽ ἀγ-ῖ- ἢ. τῇ. ἱποοά, 

ΜΟΟάθη ἱπιρ]Θπιθη δ᾽ πη. “ἔγθο, Ὀγάπομ. Αὐυθϑί. ἀγ-τ- π. ὑΝοΟᾶ, Βρϑασ᾽: 

(ἰν, δὁόρευ π. 'ποοά, θ6Άπ|, Βρθδγ-βῃ δες, βρϑατ᾽ δρυ-τόμο-ς ᾿ουΓπρ’ ποοά᾽ 

ὀριύτα ἢ, δρύτες ἔ, αΚθ᾽, Ο.1ν. ἀαμν, σϑη. ἄαγὸ ἄαγα, Μοά. ΟὙτην. 

ἀογιυτοπ Ὁαϊκ᾽, ΟΟν. ἀόγμοο 'δοογπ᾽, αοίμ. ἐγίμ (δὲ. ἐγεἴστα-) ἢ, 

Ἔγοο,, 11{π. ἀδγτυτὰ ἢ ᾿ρίπο- τυοοά’ Ο.Ο.Β]. ἀγένο ἡ. ᾿ἰγθθ᾽ (ρσ. 
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ἤγοῖα ν αἷἀδ- Ὅυγη. θδ εἰρατ᾽. ΟὈμρᾶσζα αἶβο σομ-ρϑαδμ- 8 ϑοβιἀθ 

Κι, ἀότώ ὁ τ. ὠχτί-ς δαιδ, Ὑὴὸ οἵμοσς 1,8Πὴ ἴοσιηε οἵ τὴϊκ 

οἶαβα πᾶῦθ ΡΌΠΟ ΟΥ̓ΕΓ ἴο τῇ ἐ-ἀθεϊθηβίοι : σγαῦ-ῖ-δ. ἐδηι-μ-ῖ-8. 

ϑμᾶν-8 ἴων "βιαά-ἰνῖ-β, 506. Ἀθοτο ρῃ. 313. 3138: δπὰ πο ἀουδῖ 

ἐευῖ-8. ρίηπσμί-. ὙΠῸ ἔοσγπι οὗ τῆο ἔοπηϊπῖπο (ὁ. ὅτ. ἐανν-ἢ) 

πεῖ παν Δα βοιποίῃίπρ ἴοὸ ἀο ππῖὰ τἢ}18 σἤδησα οὗὅὨ ἀφο] βίοι. 

δας. ἰας--8: ΟἸτ. ἰοοῖι Ἰακο π᾿: σοραγο Οτ. λάχχο--: ΒοΙΘ, 

ριτ, νοὶ δοοογάϊπρ ἴο το τι] σίνοπ ἴῃ νὸ]. 1 ἃ 166 ρῥ. 141 

᾿Π10 1168 ἃ βίοτῃ ἤλαχε-. ἐμινρείιι-8. αἷσ-π-8. σγαάτ-ι-δ. Ἐτα. ἐστ δτ-ι-8 

{πηῦτ. ἐγίΐο ᾿ττῖθατη,, ΠΟ. σαπ βοάγοοὶν οὐπηθ ἔσομι ἐγὶ- ἸΔγθθ᾽ 

--ἧ  νδλμμ-; ἀοπι-εδ: ΟΟΓΟ.5]1. ἡἠον- Ἰουξος ἀτομ-δ. «οἰ τ 

(αἸ5ὸ τχ.). Νουῖ, ρέο-- Τωδτ. βόφμο Ῥοοιδ᾽ θαβίἀθ 1,8. μϑο-ῖ-δ. 

8660 Ρ.313 δον; φερμεῖς 866 ῃ. 818 ἢ; δόγιε ΟΊΩτ. θόσ τα Ὑογαδ᾽ 

Ρνογὰ5 ᾿νοσαθιϑ; ΟΟτ. δὲγ 'δησ,, βρϑατ᾽, δοπηηοι στοῦπα-ἴοτπι 

Ἐφεγτῖσ 8βρέοσ-ῖς (Ὀ Βα 8ρθ.--8 τὰ {) : φοΐ-τι, 

ΟἹ [τῖ8. ἐΐμσ (θη. ἐφ) Ἡμιο κ᾽: ΟἽ Ὁ. ἀϊσεκὲ ἼμΒΙΟΚ. 

ἀομπο᾽ (ἀοἢ. Ἐδίζει.8 οὐ "λίᾳφ-ι- 8). 11 Ἰασοι": 5Κν. ρηγε-ῷ οἵο.; 

566 Ρ. 312 αὔόονθ. Με 'βυ 4016, που γ᾽ οὐ (βυ Ἀ Ὀ}Π γ᾿ ΔΙ οα Οντατ. 

ψισίισ ῬΓΟΡΟΡ, Βεηρ, πορίμγ᾽ Ο}1, Ῥ Ίδβι-γα ργ. Καὶὲ. Ἤμφδδ-ι-: 

5Κτ. νάδβ-ιτῷ υά58-ἰι (ρ. 8314), 866 ὙΠΌΓΠΟΥΒΟΙ ἴῃ Κα]η 8 Ζιίβοῆγ. 

ΧΧΥΙΠ 148 ἢ ἀμ “Ὅ]αοκ. Μίμο; ἵκοῦ. Ετομὰ δὴ [πά4ο-Ἕογ- 

ταληΐο μτίοιη οί 4180 ἑαμα (τη. ἑαποῖσ Βτοί. ἑαναὺ “[Ὠϊη᾽, 

οΡ. (τ. ταντυ- τανω-()ο- οἴο., ᾿. 812 ἢ, ἀπά 8 108 νΡ. 811. 

ΔΙ βου] πο. σήν ΟΟΟὙτὴν. σόηοῖς Οὐγη. φόπαις Ἰλουί᾽: 5Κτ. 

μάπ-μτῷ ἔ( οἴο., 860. ἀῦονα Ρ. 818. μ᾽ ᾿ϑίανθ, βογυδηΐ ἔῸΓ 

Ἤποσ-ι-8: Οο1}. »ηαφ-ι-8. ὍὍογ, Βογναηί; Πά ᾿ἴτθο: ΟἿ ΕΣ. ερέξες 

'νορά᾽, ΕΟΠαϊπῖπα. ἡπμσσ δον, ἄθες ᾿ἀτὶπ κ᾽, Νουΐον. τε ᾿πιοαά᾽: 

5κι, τιάάινε οἴο., 866. ἀθόούα Ρ. 818; ἰοοὖ Ἰαϊκο᾽ : [,ἵ, ἐαο-ῖ-8. τὰ. 

αοτγπιαηῖϊο. ΤῊ δα]οοῖϊναὶ ᾿-ϑίθμηβ ὙΟΓΟ ΡΘΓΟΥ ΔὈβουθ θα 

ἰπίο (6 20-ἀφο!οπδίομ, (Π6 ρΡοϊπὶ οὗ οοπποχίοῃ Ὀθίηρ' {π6 ΟΥ̓ ρἾΠ 8] 

[οι πἷπθ ἐογπηαίϊοθπ ΜΠ] «[2- --, οι, ἐλαύνει ᾿Ἀθαυγ": 

Κι. σερ-τᾧ οἵο., 806 αὔονο Ρ. 812, Οοἴμ. ῥαγ8-"-8 ΟΙῊ.Ο. 

ἀμγνοῖ ΤΥ, αὐἱά᾿: 5Κτ. ἐγῥ- τὸ οἴο,, 866. ἀθονθ, ρ. 313. ἀοῖῃ. 

αρηϑιι-8 “ΠΑΥΤΟν᾿ ἰπβίοαα οὗ ἕασσι-8 (ΠγοὰΡ}} {116 ἰπῆποποα οὗ πὸ 

ΨΘΔΚ ἰοτπὶ ασφῦ- τὶ ὅΚτ. αἰιθ-, Ο.Η,. Οὐ. ὀηρ-ὶ Ο.166]. φησ-ν: 5Κτι 

αεύ δ οἴο., 866 ἄθονα γ. 813. αοἷι. Ο.Η.α. ἤϊε (Α.8. ῥραῖο 
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ἐα»-1-ὦ ἠλίκησων. ἐζξεώ-ε ᾿τσωεῖτ᾽ ἔτυπι εεϑῆεα- ὁ ππνο΄ ἃ θύστυ- 

πεὴ ποτά). ἴπ ϑ]κτοηῖς 44). ἘΠ τὰ] ὑ-είετης ὅστε ἐσαπὰ ἴπὰ ἄοσε- 

ταδιῖτο, ππὴ -49-: Ῥνευϊ.ε5. εἰαδ α -ἰ τῷ πὲ βλτὸ 6. 5. ππᾶςτῷ ατῶ- ἐπ 

(ν. 5313). 

[π Βαϊιυ-ϑίλτουϊε τς ξαὐΞιαηττεβ ἰπ -ἶνς ἀτὲ 41] στυλες πο. 

1,π., »οὐεὼσε Ὁ.(,,5]. νερά -ἃ 'μβοπετ: 5.κτ. άάλ-ὦ τι. οἴς. : 866 

αἰἴνονο, ν. 313, [μτῶ. εἰγεζ-ὼ- 6 ἴδ ἀρρετῦ. οὔΐεσ μαστ Ὁ. Ὁ 5]. 

εγίζλει δὰν, 'ἱανονε᾽, 118. ἀαηφ-οὶρα πολυ νοδι46 ἀξ φίὼ Ἵ οοτοτὶ. 

οἱ σίρε δα ἰβπότ ματγύ, αἶ-ἰ-8. ἃ ἀτῖπκ πὸ θθοσ. ΟἿ .5]. ἀον-ἄ 
“που: [Δἴ. ἄσπετα (γ΄ ἀενα- 0114), εοἰ- 'οχ᾽, ρμοί-ἃὦ ᾿διάε᾽. 

[π ϑ!ανοηῖς 41} μηϑίειηβ πόσο ἰπῆροῖοα 885 0-8ἴ6 8. 

ᾷ 106. Το ΒυῖΈΓχ -ἰμ-. Τμὶδ πιαβὲ ὃὉ6 τοραγάθα 88 

ῥγορίμηῖς, ἔνε Τπουρῃ πὸ ὁδηποῖ ροΐπί ΜΠ οογίδίπῖσ [0 ΔΗΥ͂ 
ὁπ ΘΧΑΠΡρΙ9 ΠΟ ἀδίοβ ἔγομπη [86 [πά40- ογιπβπῖο ροτοά, [τ᾿ 

δου ]ά "ΡῈ ποιίςο Ποῦ ΓΘΑΏΘΠΠΥ πὸ ἢπά -ἴμ- ἀπά -ἴο- 8146 ὃν 

5'4ο, 49. ϑΚτγ, ἐἀ-ψώτῥ 16}. σέ-7α-8 ᾿πὶπά᾽, ατ. νείυύ-ς ἀπά ε-ἰό-- 

ὅοπ᾽, ΚΚγ, ψά)εψωτᾧ Ὑονογοά 88. ἀϊνίπθ᾽ ἀπὰ Ὑϑυοσίηρ, ρἰουθ᾽ δπὰ 
ψαγεψα-8. νοπουδη δ᾽, 

Βοιδτῖ. Το οχρίδηδίίοη οἵ δἷκσ. ρᾶν--ὸ ὑγυ. ατ. ὅπωκυ (8 104 Ρ. 315) 
δα οοπίαἰηίπα ἰπ6 Βυῆχ -ἰ-, ποὲ -ἴκ- (δἰ πη] αγὶγ β8,κυ. δίᾶν-ὑτ ξ ἱἄντώ-ἢ 
Ατϑϑῖ. “ἄψεμ-ξ ΠΟ ορ. βῖκν. σίξ-ηά-8, ΒΚκτ, ἀλᾶν-ύ-ὁ “Εἰτοιγ᾽ ορ. ἀλέ-πᾶ-) 
ἰο Ὀαδοά οἡ (0 Πγροίμοδίβ πιθπιϊοπθὰ ἰῃ τοὶ]. 1 150 ὑῥ. 136, πϑῖοι 
πουἹὰ δον υ8 [0 δδϑυῦπιθ δος ἃ τοοῖ 88 6. ((. "ρῦϊ-,) ποῖ "“»ῦ-. ΤΠ ἰπϊ6 

πγροιπθϑία Ὀ6 οογγθοί, ἰξ ἰ8 παίυγαὶ ἕο οοῃ θοίαγθ ἐμαὶ ἐμ Βιβῆχ -ἔμ- τιδν 

ΠαΥθ ΒΡΓΙΠΡ ἴσοπι ἰπθ80 ποιηβ, "φόϊμ- Ὀοΐπρ δηδὶγθοὰ δ "μδ-κ-- οἷς. 
Οπ εἐπΐφ πιοάϑὶ ἔπι Ὑογθ ἔοττηθά ὁ. (. 5Κγ. οἀ-γύ-ὅ (Ἰάρ. μι2-), ἀλά-ψι-Ἔ 
“κοπογουν᾽ (1ἀρ. ἀλῆ-), δηὰ Ἰδῖοῦ οἱ -ἐμ- τϑ δάἀθά ἰο οοῃβοπδπὲ δβέθσμδ, 88 
8 κεν. ἀάνεγιῥ. 80 αν δ 1 ὁδῃ 560 ἔδϑγθ 18 ποίμἷπρ ἐὸ ὑγϑυθπὲ ΟἿΓ 8888- 
παΐηρ {πὲ ἐπἰβ Ῥγοοθθβ ἴοοὶς Ρ]806 ἴῃ ῥγοοίμπίο [πάο- ἀϑγπιδηϊο. 

ΛΑυγ δ, ὅ85ᾳ,κι. οάβε:ψι-δ' πὶ... ἃ {π|6 δοίῃ οὗ [6 ροὐβ᾽ 
ΘΠΒΘΙἢἶ08,). [Π0 ἀοπιοπθ, ἀπα οὗ (Π6 ὑπο] θνίηρ ἰσῖθοθ, Αὐυοϑί. 

«αι -ᾧ ἴ, (ορ. 1 8 126 ρ. 11ὅ, 8 δδ8 ρ. 415) ΟΡ ΙΒ. ἀαΐψι- 

(μ0πι. βἰπρ. ἀαλγᾶμ-δ) ἢ. Ἰαπά, ἀϊδίχϊοί, ποὶρῃθουγμοοά,, 851. 

"πεν ά-ξ πὶ. 'οχοϊξοα (Πουρμί, 264], ἀϊβρίθαβυσο, δηροτ Ανυϑϑί. 

ημαἴηψιτῦ πὰ, ἱϑρί γι, ροπίαθ, 5ΞκΚτ. οἄ-ψά-ξ τὰ. Ανοβί. υσα-ψμ ς 

τ. ὑνίηά᾽ : τΠὸὺ Αὐνοβίϊο ἔογπι ἰβ μὸ ἀουδὲ ἔοῦ ἔμϑ-ῖμ-, βΒ66 1 8.109 

». 101. δκν, νηοί γάοδ πὶ, 'άοαία᾽: ροσθαρθ ἰἀθπέῖοα] ΜΠ 86 
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(θη ἀονοϊοροᾶ μπ-οα808 {Κὸ ποῆο. ἴῖπ (μἰἱ8 ψοσγάᾷ --͵ 88 8 

ΒΘΟΟΠΟΘΥΥ ΒΜ Η͂Χ, ἀμ 80 4180 ἰη Οοἴμ. υεἰέρῦβ-8 (οιέοσα-) πὶ. 

“πὶ ποδδ᾽ ; (μἷ8. ἔογῃ Μ1Π] 86 ἀἰδουθβοὰ ὈΘΙΟῪ ἴῃ ὃ 176. 
Βα]το- 5] ανοπῖο. ΤῊ 110}. ποιη. βίηρ. νεδρεὃ, (π ΘΠ. »ιεδηθϑὶ0) 

τααῦ, ψ τὰ ΟΗ.Ο. »ιᾶπο, Ὅ6 τϑβοστοὰ ἰο ἤριξηδέ. 

{1}. Ρ]. αδθπίμιέ 8. Ο.Ο.5]. ἀφϑείτα; 866 Ρ. 890 δῇονϑ. 

λοι αν κ 8. ΤΊ 816ν. τη886. ζαζ {τ 'ϑΙθονν, 611, ποσῶξε “απιρο δ᾽, ρόκαϊί 

“8681 [ὈΥπὶ 685368 δβοσοτάϊηρ ἰο {πΠ6 Θοηβοπϑηίθὶ ἀθοϊθπβίοῃ : 6. ρ. σθῃη. ρὶ. 
Ιακιμ ποπι. Ρ]. ρεζαί-οε. Ηδνθ Μ͵ὸ ΠΟΘ ἃ βθοΟΠ ΔΎ ὑτδηβέθγθηοθ ἐο ἐδ ὶς 
ἀθοϊθηβίοη ἢ 

8 124. ΤΟ δ. χα8 -ἰἀέ- ἀπὰ -ἐδέ- ουτηθα ἔθη ηΐη6 

αὐϑίταοί βυδίαπεϊνοβ ἤγοτῃ Α ἀ]δθοῦνοβ ἀπά ϑυθϑίαπίνοθ, δα μδὰ 

ἴπ {πιὸ ῥγοθίμηϊο πᾶ Ἰαίοῦ ροῦοβ (ἢ ῬΆΓγ4}}6] ἔῸγπὶ8 -ἐέξ- δπά 

«ἐπιὶ-. ΠΟΥ πάνθ Ὀθοπ ἀἰϊβουββοά πῃ δ 102 Ρ. 808 ΕΞ 

ἃ 126. ΤῊΟ ϑυΥχ -πέ- ἢ. ΙῺ 4}} ρϑγοαβ τηῖβ βυβῆχ 

ουηχθα 41} (πὸ δοέϊνο ραγίϊο ρ]ο8 ὀχοθρέπρ ὑπαὶ οὗἨ {η6 Ῥογῇθοἐ 

( 186). [πὶ πιοβί οὗ {π6 βοραγαίθ ῥτοῦρβ οὗ ἰδηρυαροβ ᾿ξ [8 

τοιβαϊηθα ἰπ Ἰἰνίηρ 80 ἀονῃ ἰοὸ {Π6 ργοβοηΐ ΔΎ. 

πὲ- Ῥαγίοῖρ] 68. ὈΘΟΆΠ6 ΒΙΠΊΡ]Ο ΠΟῸΠ8. ἴῃ 411} {[Π0 ΙΑΠρΌαρΡοΒ, 

{ποὰΡἢ ἸΠΟΥΘ ΤΆΓΟΘΙΥ ἰῃ ΒΟΠῚΟ ἔδδῃ ἴῃ οἴμοῦβ. ΤΉΘΥ Ὀθοδτης 

ῬΑΡΠΥ ἀἀ]οοίίνοθ ρα υπὰ 5'πιρὶα (ἢ ὀομηραγαίνθ ἀπά 

ΒΌΡΟΥ] ἔν), 800} 88 Δ 4. Η. Ε΄. γον ᾿ματπιπρ᾽ ἀπα ῥαγΪγ 

Β δβία εἶν 68, Β00} 48. ΜΔ. ΗΟ. ἡγεμνα Ἰτιοπά. Τ}}5 Ομβηρο 

ἤγοπι 056 ραγὺ οὗἉὨ Βρθθ6}} ἰ0Ὸ δῃοίῃου ἢ88 ἰαῖζθῃ ρ]δο8 αὖ δυθσΥ 

βίασο ἴῃ {πΠ6 ἀονοϊοροιηοηΐ οὗ {πὸ [π40- Οθυηδηῖο Ἰαηρθαρο8β. 

ΤῆυβΒ ἴῸγ ὀχαρὶο ΜΟΔ.Ὴ.Ο. κΞαὺη» (1[μαἴ. ἀδη8) Ὠδὰ Ὀθοοσηθ ἃ 

Βι ϑίδηίνο ἴῃ {(Π6 ῥγοοίμηϊς ρογὶοά, ῥγοιριἃ (αοίι. “εὐ )δηα-8) ἰὴ 

1) Η. ΕΌ6]., 848 ϑυέβχ -αμὐ υπὰ ογπαηάϊοβ, Κα π 8 Ζίβοιγ. ΙΥ̓ 8521 δ᾽ 

Ὑ. Βτόαδὶϊ, Οτἰρίπο ἀὰ βυΐῆχο ραγιϊοὶ ρίαὶ απ’, δίόπι, ἀθ 16 ϑοο. ἀθ Ἰϊηχζω. 

ΙΠ 188 δ. Εἰ. Βαυάγυ, 1,9 ὁ ἀὰ βυΐῆχο ρατιϊοὶ ἰδ] από, ἰοϊὰ. 398 4. Ο. Β ὁ 6} - 
βεἰθῖη, δ ποπιηϊναβϑ 1,18 ϑυἄχοτγυπι ἐν έ- οἱ νηἱθμο- Ορθ οσπιδίϊβ, (τι δ᾽ 

Βιυά. ΥἹΙΙ 885 8ᾳ4ᾳ. (1 ἴατὸ ποῖ Ὀθθη βὉ]6 ἴο σοσκ τπγουρὴ Οἢ. Βασῖμο- 
Ἰοπιϑθ 8 θϑβδυ, ὮϊΪ0 δύ. ΕἸοχίοῃ ἀδθὺ Αἀϊϑοϊϊνα πὰ Ῥαγε μία δυΐ - πές, νε ἢ 

1.88 ᾿αϑῖ Δρροαγοὰ ἰιι Κυμη Ζίβοιν. ΧΧῚΧ 457 Π΄ 80 88 ἴο πιδῖσθ ὑκὸ οἵ 
δ ἔων τὴο [Ο]ονίῃσ βθοιοηβ, Ὀχϊ ἃ ΘΌΓΒΟΓΥ͂ ΒΌΓΥΘΥ 88 ΒΟ ἸΏ6, ἴο ΤΩΥ͂ 

ξτθας 9ατἰβίδοιοη, ταὶ 6 ἤδΥΘ ἀγγίγοὰ δἵ ἴῃ 6 ϑαπγὸ σοπο]βοηϑ ΘΟ σοτίδὶπ 
ΤῊ ῬοΟΪη[8). 
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[14110. 1μαΐ. 0ρ-08 0ρ-ἴι8 ὁρ-6γ-ἶ8, ορ-ὁγ-α, ἸῦταΌΥ. ο86 ᾿οροιο᾽ 

οϑαΐι 'οροτγαίο᾽, Ὁ86. ἀρ8ϑαππδπι Ὁρογαπάδτη᾽ (1 8 688 ρμ. 479): 

5Κν. ἄρ-α8 ἄρ-απ, 860 ἀθόογο Ρ. 414. Τιαΐ. ρϑέ-τεβ υδέ-ογ-ἰΞ (ἀροὰ- 
Ὠ688, ΟΥ̓ θοἰπρ' βίσιΚοη ἴῃ γθαγθ; ὁ]4 ογθαία γ᾽, ΠΘΠ 66 88 8ῃ δὲ}}) 

ο]4᾽, νοέμδ-ξν-8, Ο80.  οσ κοί ἀδΐί., πᾶπιθ οὗ ἃ σοᾶ, ᾿ἘΥ̓οἴυβου 

(ορ. φοέπιβοιἶιι-8): αὐ. έτος. Ῥτ, 14]. Ῥρηδά-οβ ᾿ταθαβαγο᾽ (θι. 

μέδειμνο-ς, οὔ. πεταη})}: μα. πιοαδ8-{μι-8 πιοάον-γὶ ([μ6 ὁ ἰη- 

βίοδα οἵ 6 ἰΒ ἀπ [0 ηιοά-"-8), Ὁπιῦγ. ποῦ - 8 φ16 7.8 18, ἔαϑ᾽ ἴογ 

ἩπΘ(0)8, ἴο ὁ οῖπρ' Ἰυϑὲ ΟΥ̓ ΒΥΠΟΟΡΘ, 8001 8 688 Ρν. 414. Τίνι. 

δὍα8 ᾿νἱϊϊαμν᾿ ἴον ἔυαζί(ο)8, Ὀθθι4ο [,αἱ. νασᾶγα. Τιαΐῖ. ἀθ58, δ6ῃ. 

αογ-ἶβ, ΜΉΘ ὁΔη ΠΑΡΟΙΥ Βίαπα ἴον ἔαξτέ8-, θὰ ον "αΐβ-, (86 

ὙΘΔΚ ἴοτπι οὔ [πὸ βέθπι 1) ([Π6 ποπι. 866. 468 ἰῃβέδα οΥὗἹὨἯ οτῖρ. Ῥα(ᾧ),-0: 

ΑΒ [ὈΓΠΙΘἋ Οη ἴΠ6 ΔπδίορΥ οὗ (Π6 ΟΠ 64568), αδρ8 {πη0γ. 

ΔΒ ΟΒΏ 68 ᾿αδηΐδ ἤν "αἰθ8-πο- (1 8 184 Ρ. 121): 5κτ. ἄψεαι 

᾿παθία], ἰγοπ᾿, οί. ἀΐβ (σοπ. ἀϊεἰ8) ᾽ογθ, τιοηθυ᾽, 

1μαἱ. ποριτι8 (-οΥγ-}: α΄. νέμτος ῬΙΔο6. οὗ ρμαβϑέυγοϑ᾽. ἀδο-ιβ 

(τογ-): δκνι. ἀαῤα8-ψά- Θ ΠΟΠΟΙΪΒ, 18 αὐ πὸ βϑυΐδθ οἵὗἅ, ἰβ 
οὈ] ρηρ. Ῥοη-ῖι5 (-θν-), οὐ ρίαν π. Ἰονοβ ὁπησοσηθηί: 85Κτ. 

φάη-α8- ὍΠΑΓΠι, βυγοθίμοϑθ᾽. 80θ- 8 (-67-). ἐθηιρ-ι8 (-Ο»-). ἐδγσ-ιιξ 

(-ογ»-): α΄. στέρφε:ος τέρῳφτ-ος ἸἸοαίῃΟΓ, Β κἰπ᾽, θ8Ρ. Ἔπὸ δμαγὰᾷ μὰ 

ὉΠ ἃΠ ΔΠΪΠ18} 8 ὑδοῖτ᾽, σογρ-δ (-ο7-). ρομπάμβ δπὰ γοθάμβ, 11Κὸ 

1π068-ἴμι-8, πᾶν ΘΧΟΒαπροα {ποὶΡ 6 ον ὁ (ἤρομά-ος Ἐξεϊά-ο5, τῃο 

Ἰαίξοῦ 8.1}} δρροαγτίπρ ἰὰ γεάιιβ-ξμ-8), ὑπτουρ (πΠ6 ἱπῆποπος οἵ 

ῬΆΓΆ]16] βέθτηϑ ἰῃ -ο- (40]. ρομαδ), ορ. ἅτ. ὄχος ἀθῦονθ, ρ. 417, 

ΟΗ.α. γα1ι8 ρ. 490. 

1,αἴ. ἱπῆπ. 'π -οῦτ6 ἔργ ἤ᾿68-ὶ (106.), 88. υἱθογα (β|κν. 7ξ0ά5-ὃ). 

αφογθ, ηλμογ6; ΓοΡΥ6 τοὶἶθ 6586 ἀτθ ἀἰβοιιββοα ἴῃ ὃ 162, πδρτ 15 

8 ΠΟῪ ἰογπιαίίοη ἔοὸν (Ο.1.α[.) ΠΥ, ταο 61164 οα αφῇ, δοφιεῖ, 866 Ὁ. 

υοἶ-μι8. ἠϊπεη 8, Κσηιι8., ρίφ-Μμ 8, ζαοίπμδ; τις 8. ταὰϑῖ 

8,80 6 οἰαθβοα ἤθῦὸ; 806 8 185. ρφοίι8. 

ΤῊ νον 6] -σταδαίίου ψ ΟΝ θ6]οπροα ἰο [Π6 -68-Βυ πχ ἴῃ τ} 

Ῥτο- ΠΑ] 1ς ροτϊοα (ργοβογνθα 6. ρ. ἰπ 905 -ἰἰ8 -θγ -ἶἴ8) ὰ8 ΒΈΌΡογ- 
βοάρθα ἴῃ ΠΙΔΒΥ͂ ΔΝ ΌΓἦ8 'ἰπ ἔλνοῦγ οὗ {Π|6 ἴΌΓΠὶ -08- ὙΠΙΘΉ ᾿σθται]οά 

ΟΥ̓́Θ {Π68 ΟἴΠΟΙ ἔογπι8. Τ] 5 ἴβ Β66π ἴῃ ἔδηηριβ -ΟΥἷ8β δῖ. ; χοῖ 

1) 8.6 Οδβιποῦ ἰπ Ῥαι]-Βγϑαμοβ Βεῖῖτ. ΧΤΠ 400. 
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-ι -------ΠΠΠΠΠ.-.--τιτ;ἴἷὃαΞ-ςςςςς-ὀἤα..ς...ς͵- - 

:1 αἴ. ἀο-8. Ο.Ἡ.α.) 8 Ο.1ς6]. μας τὰ. 'αϊτ᾽, πὸ ἀοα θὲ ἄπ ἰο ουη- 

ἰατηϊπαιίοη οὗ ἃ ἔογιη ἐροῖτοβ ἡ. πίῃ “ροῖ-ο-8 τὰ (ΟὙ. πάχο-ς) (0. 
ατ. ὄχος Ρ. 417. [,αἱ. νιο(οδέιι-8 ». 18). ἀοίῃ. νϑὲλϑ (β οι. φοὶλβ.5) ἡ. 

“Ῥοτγουρῃ, νἱοιιβ᾽ : ορ. 5 Κι. οδῥάβ- τῇ. ποῖ θυ, να β5α]". ΟΌΤΕ. ῥεῖδε 
(οι. ῥεὶλιβ8) ἡ. ᾿πΠπιθ Ὀδδάθ ῥείδαν ἴο ἔπγῖνο, στονν,, ν᾽ ἐθνη- 

( 8 3213. νΡ. 181); [Ὁ 15. πιβιι4] ἴο οοπιρᾶγο [,8[. ἐοηρηβ, Ὀαὲ 1 οαπποὶ 

(Βῖηκ [Ὁ ρτον θα ἐπδΐ 1,6ἴ. » 1 θυϑὺ ξξε [ἀρ φ. αἀοίῃ. ίαλ8-7απ Ὅο ἔραν, 

ἃ ἀοποπιπαῖϊνο : [,Αἴ. ἐοοιιδέα ἴον "έοοιι8-ἃ (ΟΕ ΒΟΗ͂Σ, ΙΔ]- ΒΓαιποὶ 

Βοιῖν, ΧΠῚ 412 ἢ). Οοἴῇ. γέην δ (σθῃ. -ἰ8ὲ8) ἢ. ἵτοβὲ, ψ γερι-. 

σοί. ασὶβ (βαπ. -ἰ8.8) πα. ᾿ἴδατ᾽, ΟἩ.. εσίδ-ίξλ ἜΘ Ὁ] Θ᾽ δσίβ-ο τὰ. 

(λ.5. ἐχε8-α ᾽ν.) ᾿ἔοατ᾽ οσίϑδη Ο ἰουτ γ᾽: ατ. ἀχτος Ῥαῖπ αἵ μϑαπ, 

δτιοῦ. Οἵ. δἰσίβ π. ().166]. δἰ." (β6π. 8978) τὰ. Α..5. βδέζον τὰ. 

᾿υἱοίοσ᾽ Ὁ.Π.Ὁ.. δἰ ψί»-ὅη ᾿ἴο οοπημοτ᾽, Οοἴ. δἰσίϑ-δάτν 8. 40. ρ. τϑ: 

5ΚΥ, βάλαβ; 866 ἀθόγο, Ρ. 41ὅ. Οὐ}. λαξίβ (ᾳ 6. -δὶβ) πι. Ο.10ο]. 

λαί»" π. “ιαίο᾽, αὐ. λαΐϊτῦη Ἴο παΐο, ὁ... γίφὲβ (β θη. -ἰφὶβ) ἢ. 
ΟΟςο]. γοκκν πα. ᾿ἀαΥ Κη 688: 5Κτ. γά7αβ οἷο.) 866 ἀθουθ Ρ. 414. 

Θοῖἢ. σφα-αἰσίϑ πα. Πα πρ, πογκ᾽: τ. τεῖχ-ος ἵν 4}1}, ὙΠ νόοπεὶ- 

δταδαίίοπ ἴπ [6 τοοί-80}140]6 (ρ. 418). Οοίῃ. δα» ξ-οἶη.-8 αἱ]. 

Ὁ ΒΑ ΟΥ̓ Ο.100]. δαν» π. ᾿ϑαυ γ᾽: [,α[. γαγτ- ἴον Ἐγαν-8-  Βοὸ 

αὔονο, Ρ. 418. οι}. δλαβίβ ῃ. 'παττη᾽, Ο.160]. 86" (56ῃ. 56:78) τ. 
ἑβοαύ: ΚΚσ, βώζ-α8 οἴο., 8686 ἢ. 4112 αὔόογο. 

ΝΟ βα βδοίουυ δα] παίίοη Πὰ8. Ὀ66η ρίνθη οὗ ἐῃὴ6 γαχίαίϊομ 

Ὀούοθη -8- δη -2-, ἃ8 Οοἴῃ. ρθη. αρίβεὶβ θοδι46 γἰφὲς-ἶ8, Οοα]. 

ταϊυϊδ-ῦ): “ἴο 1ΤῸ}1] οποβοϊῇ, να] ον ἡ Ο.Η.α. ὀφίθ-διε Ὀθϑῖάθ (οίῃ. 
Παϊία- δ Ο.Ἡ.Ὁ. 8ἰψίγεση. 

ἘοΙμαΥΚ 1. ῬΟοΒΒΙΌΙΥ [Ὁ παν Ὀ6 σοπιοοϊοαὰ π ἢ τΠπ6 ἴδοὲ τ αξ ἢ δογέαϊη 
ἰβοϊδῖοἀ 808 8οπὶ8 οὗ {110 6,868 τγοίβ πρα -ἐδ-, 6. σ᾿ ἴῃ ἔθ 5!εσ, Ση δ, ἴῃ τ-β8- Ὁ 

(Ρ. 418). ΕἸΓΕΠΙΘΥΠΊΟΓΟ 8116 ὈΥ βἰἀ9 τἰτὰ ἐπ ποιοῦ βυδϑίδπεϊνοβ τῆ θυ 
ΤΑΥ͂ ἸαΥΘ Ὀθ6η δἀ͵θοῖν 8 ΜΠ 11] {Π|0 δϑοθπὲ ἀρὸπ ἐπ ἔογπιαῖγθ βυῆχ, δὴν 

"απέδ- ᾿ἰδατὶηρ᾽ Ὀοβίάο "ώξεδ- ᾿ἔρατ᾽, |Κὸ αν. ψευδής θθ8146. ψεῦδο-, ἀπὰ ΝῊ 
κδο ἸΩΔῪ ἴᾶγθ ὈΘ6 ἰδ κοι ἔγοπι ἔϊιθπὶ; ΘΟὨΙραΓῸ ἔπτέθον 8 188 θη. ᾿. 494. 

ΖμΆΒΕΥ ἰπ οοτξαϊπ ἰπϑίβοθβ ὙΠΘτα (Π6 Νοτὰ 188 αϑοὰ 88 {116 βγβὲ τχϑιαθοσ 

οὗ ὀοπιρουηά, -8- ΠΙΑΥ ΠΑΥῪΘ ΓΟΙΙδἰηθὰ τΟΡΌΪΑΥΪΥ γοΐθοὶοββ ΘΥθὴ θη ἢ 
ΒΌΓΗΧ -68- 88 ἀπαοσοοριξοά. 866 στο Βαμάθνγ, γον] ιν. δ. 

ἴῃ Υϑβι- Οουηθπῖο ͵ὸ πα θοβϑίάο (18. δηοίθοῦ ΘΒ ΧΟΙΥ 

ἀΠογοπὺ τηοαϊβοαίίοπ οὗ [ΠῸὸ ΟΥρΊπα] ἀρο]οηβίοη, ἄὰθ ἐο ἐῆο 
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-Ἠό8- «ἰ68-: Ο.Ἡ ΕἸ. ἰδίιαμ πὶ. Ἰοαπ᾽, Ββ66 ἀθονθ ρ. 415; 4.8. 
᾿γδ- ον τ. Ὀϑϑῖ 46 ἢ γδ-ἃ (πι.}) 'δίοσγ. Οὐ. α]8οὸ Α.5. ἀζὶ Ο.ὔἹορὶ. 

λοὶδ τ. “ἴδνοιγα}]6 οπιθπ, μαρρίπθ88᾽ ον "μαϊϊ2-- Ὀθϑιᾶθ ἐμ6 δἰ. 

αο. λάϊ-ἰ-8 “θα! γ᾽ (δ 16 Ρ. 206), Α.8. ἄζξδσιο πι. 'στανθ-τπουπὰ 
ἴον “λιαϊιοίδ- ὈοδίάΘ Οοίμ. λάΐ- ᾿ρταυθ- τη α᾿᾽ ρστουπᾶ - ἕοτπι 

"δολ-το- (8 θ4 ρ. 181) ἀπά ἐμ 116. 

Αἀ]οοίίνοθ Κὸ τ. ψευδής δυσ-μενής ἀ0 πο 5Β66Πλ ἐο οὐρα. 

10 18. ἃ υοβίϊοῃ. ὙΠΟ μ6Γ (ΠΟΥ ὁπ θ6 ἰπέθστθα ἔγομχ 86 ἀρρθᾶτ- 

ΠΟ οὗἁὨ -8- 5146 ὈΥ̓ Βἰ60 ΜΠ -2- ἴθ {Π6 ΟὈ]απαΘ οαβοβ οὗ [16 
Β θϑἰδηὐγο8 δηὰ ἴῃ ἀογιναίνθθ. 866 Βθ. 1 Ὁ. 420 δρθογο. 

ΟἩ.Ο. τπαϑὲ ᾿τηαϑὲ, ἔοοά᾽ 88 α]8ὸ ἃ ΒθοοῃμΑσ 86 88 δᾶ. 

“διξίοποά,. 

Βα] ο- δ] νοπο. Ηρ ψ ἢπᾶὰ οὔἱγ ϑυρδίβπενοθ. [ἢ 

1 ππαπίαῃ (ΠΟΥ πανα ὈΘΟΟΠ16 Πη886. ΟΥ̓ΥΒΠΙ. ἐ- ΟΥ ἐο-ϑέϑχηβ: -ἐβ-ὶ- 

ΔΑ -68-ἴἰα-. 

1.161}. ἀοδο8-}-8 τῇ. ἀπὰ ἢ “οἸου᾽ (θυ τὸ αν ἐῆ6 οοπβο- 

πδηΐαὶ ϑθπ|) ῬγΘΒΟΥΥΘα ἰπ (Π6 ρθη. ρ]. ἀθδ68-ἃ) ΟΟΟ.Β]. μοδο 

Ῥιοανοπ᾽: 5Κτ. ηάδ᾽να8 οἷοι; 8606 ἃθουθ, ρ. 414. 

1π||. δά68-1-8,, 56. -ἴο, τὰ. ᾿ἔοοὰ (ἴὉγ δῃΐπια]β)᾽: ορ. 1,4(. 

οογ-6. ζαἶθ68-ἶ-8, σα. -ἴο, τὰ. Ῥῆγαβθ, ρσουοῦθ᾽, υϑβίᾶθβ πρΐοὴ 
Ψ6 παν ᾿αϊδε8- ὁ ἴ. ᾿Βρθοοῃ, αἴθῃ. ηιὔηοϑ-ὶο ἀπ »ηὄγι68-ὃ9 Οὗ ἃ 

πιοηΐ ἢ; 866 Δθόνο, Ρ. 418. ΤῊ6 οΥὐἱρίμαὶ -68- ἰβ 4180 βθϑὴ ἷπ 

καΐθο8- πὖ-8. ὍΑἸΚ᾽, τιδροθ- ϊ-8. ̓ΡΑΥΤιθη ̓  ἀπᾶ {π6 πὸ: βοθ 8 10] 
Ρ. 801. 

Ο.Ο 58]. 5ἰοῦ-ο ἁνοτα᾽: 5Κν. ὁγών-α8 οἷο., 866 δθογα Ρ. 111. 

μ0].-0ὸ ον: ΠΑ, αἷ; 866 ΔθοΥθ, ρ. 419. οὗ-ο 'δυθ᾽. ἐδῖο 

'ϑοάγ᾽, αἴθῃ. ἐἰόθ8-6 ἢ {Π|6 ἔβοο᾽; {Π6 ποπὶ. βίπρ. Ἤϊΐδο, ἴ8 νσαπεϊηρ, 
[18 ῬΙαοθ Βοίῃρ ἰακοι ΟΥ̓ ἐσθ. [π᾿ ὁοπμβοάιθηοα οὗ ἐμὴν βἰ σαν 
ἐουππαίϊοπ ἰῃ {Π|6 Ποχη. 866. Β'ηρ'. 68-Βἔθιηϑ ἍΌΓῈ Οὔνθη ἰηῇροίοα 

Κα πϑαΐοὺ 0-5[0Π18; 6. δ΄. 561. βίουα ἰπδίοαα οὗ 8ἴοῦθ8-ὁ6. Οἱ ἐῆθ 

Οἴμοῦ Βαμα βοπὶθ οὗἉ [π6 Θ᾽] ανοηΐο 68- 8:6 18 Ἱ6ΓΘ ῬΘΓΒΆΡΒ ὁ0-5έθχηῃϑ 

ΟΥ̓ ΡΊΠΑΠΥ, ἀπ ὈΘΟΔΠΙΟ 468-86 8 ΟὨΪΥ Ὀδόδι86 οὗἁὨ [Π18 Βα 6 βἰχηῇ- 

ΑΥΪΓΥ ΟΥ̓ ἤοτπι, ο. α. γὄυτο ἵτϑο᾽, αδῖο ὑσουκ, Τὴθ βυῆχ -οο- 
δ πὸ ἀουδί α]δὸ ἰὸ θῈ ἰταθθα ἴῃ ἀρδίταοί ποιὰ {|π6 αᾳσοβ-ϊ 

ίγαιθ, ορ. 1,Α[. ανισιιδ-ΐμτδ; 866. 8 101 ρῥ. 807. 
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51) ΘΟΠΙΡΑΓΟΒ, ΡΟΥΠαρ8 σὶρ ΠΥ, οἰπὶδ πἰἢ τ. κόρες. ὙὉὙῈ6 β8πιὸ 

ΒΟΠΟΪΑΥ Δ ΒΒ11Π168 ἃ βίθηι ϑέμισ- ὉΓἀἴπᾶποθ, τὶ ρητ᾽ πὶ ϑεμεισ-χρέων 

ϑέμισ-το δηα 80 ἰογίῃ. Ηθγο πηϊρῃῦ 4180 θ6 ο]5586 4 βοιπο οἵ ἔδὸ 

Αὐγϑὴ ποαΐοτβ ἴῃ -ἰδ- (866. ἀπᾶϑγ 39); 1 ψ1}}} αἀὰ ΟΗ]Υ 5'Κτ. αγαΐξ- 
ἱθοαπι᾿ )νόιἐξ-- Ἵν. 

ὙΥ88 (ἢἰ5. -ἰϑ- Οὐ {ῃ6 πΘΑΚ [ΌΓ οὗ Δ ΘΑΓΙΙΟΣ -ἰξ8-9 

Ἵ. -μ-8-. ΒΙκν. αἀμάνιᾷξ- πα. Ὅον᾽ Ὀδδῖά6 ἀλαρε- τὰ. ἀλήν- 

ραΉ- ἢ.; ράγιιδ- πα. 'κποί᾽ Ὀοϑάθ μάγεαη- ἡ.:; »πάσλειξβ- τι. ᾿βπϑοί- 

π688᾽. θ6βῖ46 η"άδε- ἢ.; νιάριιδ- τα. ππδη οῖηρ’ Ὀθδῖθ ομάημἑ πὶ. 

Οὐ. τιαρρ- ἴον ἥπαμψς. Τιαῖ, ρϑοιβ π. ὈΘδι 6 δεῖ, σδριι8 τὰ. ἢ. 

'Κπϑο᾽ θοβίαθ σόμες απ ΠΑΡ ὈῸ ἀδθιηθα ρ8Γ8116] Θχ δ ΠΡ ]68: 866 
8 104 Ρ. 818. 

ἴῃ ἃ ἔδυ ᾿πβίαποοβ τ πᾶ {Π6 δρϑίδυϊ -8- : -368- (-ποε). 

Μοπέϊομ ᾿ιὰ8 ἰγοβαν θθθπ πιδάρ οὗ 5Κτ. ἄψμῥ- π. 1 ξ8᾽ σοπιρατοὰ 
ὙΠ} τ. αἱές αἰῶ 8 188 Ρ. 428, Αποίποῦ Θχϑτηρὶθ 18 ΞΚσ. ἀγεῴ- ἡ. 
“Νουα Ὀοδίάο Ο.166]. 977 π. 'δοδγ᾽ ἴογ ἐαγμές-. 

186. ΤῊο Βυ ΠΧ -:δ68- -ἶ168- Ὁ). 

ΤῊΙΒ 18. ἃ ῬΓΪΠΊΑΓΥ ΟΟΙΙΡΑΓΑΓγ 8 {ῆχ, β'46 ὈΥ βἰάθ στ ἐδ 
ΒΘΟΟΠΟΆΡΥ -θγο- -ἰθγο- (δ τὸ ρΡ. 188 8). ΤῊςΘ ἔβοιλ ἐδμαΐ ἴὶ 
ςοπίαϊηορα ἰπ {Π6 Βυρογίαίινθ βι ῆχ -ἰ8-ο- (8. 81 ἡ. 29.495 6) ἴπ- 

ἀἰοσαίοβ {πὲ 18 ΘΟΙΩΡΑΓΔΌΥΘ πιθαπίηρ' 88 ΜΊΔΟΥ μὴ {παι οὗ ἔδο 

βίϑίθυ. βυ χ -θγο- -ἰθγο-, ἈΉΪΟΒ ἔτοπι {Π6 φαυ]θαὶ Ροσοα ἐὸ ψ οὶ 

6 ὁΔῃ ἰγᾶθα ἰδ ὑγ88 864 ΟΠὨΪΥ͂ ἴῃ ΘΟΠιρτΐηρ ἡ Ο Τμΐηρβ (6. ξ. 

α΄. πό-τερος ἍἬΪΟΙ οὗ ὑπο ἢ). 80. (μαὺ ΟΥΡΊΠΑΙΥ [6 Θοτηθἰπαιίοα 

εἰϑ τ οτος ἰπ αν. ἀριστερό-ς Ἰμαῖ. δἰν-ἰϑίεν" ἀπἃ ἘΒ6 1|κ6 (8 15 

Ῥ. 190 4) νταὰβ ῥγοῦὈ] Ὁ ποῖ ἃ ΠΠ6ΓῸ Ρ]ΘΟΠΘΒιη. 

Εγοπ ἰπ {π6 ργοθίππϊς Ἰαυριδρα (ἢ 8 οὐπιραγαίν δ δ πα βυροῖ- 

Ἰαϊνοβ οοπίαϊηΐπρ ἐπἰ8 βυῆχ μὰ θθθη ὑτουρηῦ ἱπέο σοπηθχίοι 

ΜΙ Ροβίενββ᾽ ἔοσιηθα ἢ 411 πᾶ Π ΠΥ οὗ βι ῆχθβ (- ες, -ο-, -τὸ- 

οἰς.), δὰ 6͵6 τϑραγάθα ἃ8 θοίηρ' ἀεγῖνθα ἔγομι ἴβθγη, 6. ρ. 5Κτ. 

βυἄα-γα8- Ετ. ἡδοίων 'ϑυλνίοσ Ὀοβιάθ 8υδά-4-ὃ ἠδεύς-ς ἰβααν!. 

ΤἼυΒ -ἰσ8- (-ἰ8-0-) ἀοηυϊτοα {Π6 ΘΠαγδοῖου οὗ 8 ΒΘΟΟΠἄδγΥ βυΐῆς, 

ὙΉΪΟΙ ἈΡΡΘΑΥΒ ΥΟΥΥ ΟἸΟΑΓΙΥ ἴῃ ἐπ 6 ΠΟ ΟΣ πιδί 08. ὉΣΠΙΘΉ ΔΓΘ 80 

1) 7. δοϊιπιίάις, 868 ρυηᾶτε (Ορνα νβυῆχ, Κυμη ἢ Ζέβοηγ. ΧΧΥ͂Ι 

811 8. 
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ΤΉΘΒ6 ἃγῸ δοβοπΐ ΟΠΪΥ ἰπ βοὴ δάγθγθβ 68 αοίῃ. λώμ-ῖβ Ῥρβεὶ 

πδλυ-ἶθ ἈΘΑΤΟΥ, μαϊα-ἶἴθ Ὑπό ρἸδάϊγ, ροΐίυ8Β., γαιμοῦ “΄σπι 

Ὑαγίμοῦ οπ᾽; {π6 ὑου ΠΆΠΑ ΠΟῚ τἰβ ΒΘ 8 ἰο θ6 ἐπ οὐἱρΊΠΔ] πουῖοῖ 
του πη παὐϊοη -ἴο5 (Ε 6πι. Ρ. 428 [.), ψ 116 ϑο ἢ} δανοσθβ 88 Οοίβ. 

υαΐν8 ΟΙἩ.Ο. κοἷγ8 'νουβο, ΓὉΓ Ῥγ. αθγσπι. Ἐμγ δὲς, Αἰ. "πίη: 

0.1.6. τεὴν 1688᾽, ἔου Ἐφ μεῖς τοργθβοπὶ [ἀρ. --ἐβ (866 106. οἰ). 

Ῥε. ἄδϑγπι. -ἔζτθ- (-12--6)1-} τὰ. ἃ. ((. αοίῃ. -ἐξ-οη- ΟἹ. 

εἰγεῦη-). Αοιἢ. 8μέτ-ῖζα Ο.Η. α΄ βιοχεῖγο 'βιυθοίοσ᾽ : 5Κν. βδοάα-ῖγαι- 

οἴο,; 8668 Δρόγα, Ρ. 480. Οοίμ. νιάϊζα ΟΙἩ.ΟΣ. »νδγο 'ρτϑαίογ: 3. 

Ἰπαἷϑ οἷο. Β66 ΔθοΥ6, Ρ. 481. οὐδ. μλαγἀ-χα ΟΙῊ. ΕΣ. μαγέ-ἐγο λογί-ἴτο 

Ὀοβίά6 Θοίμ. λαγά-ι-8 ᾿παγά᾽ : 110}. ζαγίξβ-ηἴἶ 8 Ῥοβιάθ Ζαγί-ὼ 

“οτ, Ομ. πάμλεῖσξα Ο.Η.Ὁ. λμο]ι-ἐγο Ὀοθά6 αοίμ. λάμλ-8 Ἅρὶ. 

οί. δαέ-εῖξα Ο.Π.Ο. δεχχεῖγο “οέζοτ, αοίῃ. ναΐέγ8-ῖα ΟΠ. 

ιοὶγ8-γὸ ἍΟΥΒΟ, ΜΙΟΚοάο, ΤΏ ἔουπιβ πᾶν οὔξθῃ Ὅθϑῃ 1Ἰοτθὶ θὰ 

ἰο πηαίοι ἐπ 6 Ροβιθνθ, ἀπ ΒΘΟΟΠαΔΙΎ ἰοσπηδίϊομβ μανθ δυίβοη: 

αοὗνι. 7}-ἶχα ΟΑἩ.Ο. 7εωισ-εῖσο ἀπὰ 7 -ἶγὸ Ὀθδῖἀθ οἷν. 7ε96- 
Ο.Η.6. 29, 88. οοπίταβίϑα ψἱἢ ὅΚτ. ψάρ-ξψαβ-. ΟἼτ. δα, Φ. 

Ο.Ἢ. Ὁ. )ιωισίϑέο 8. 81 Ρ. 248; οἰ. αἰρ-ῖζχα Ο.Ὴ. Ε΄. αἱέ-ἔγο Ὀοβιάς 

Θοίμ. αἰ-ῥ-οἰ-8. ΟΙἩ ΟΕ. αἰ-ἰ ᾿οά. Τμθ οτὔἱρὶπ οὔ Οοίῃ. τε ἰηη-ἶδα 

Ο.Ὴ.α. νηἹρρι-ῖνγο ἴον Ἠηϊ-μηιτῖδ-, οοΙραγθα ὙΠ Οσ. μεέω [μἵ. 

Ἰμἱηδείον Ο.Ο.51]. τεἴ 7171, 18. οὔβουγο. 

-ὖξ- -ὅξ-θη- ΔΡΡΟαΥοα ἴῃ ῥχοθίμπίὶο αογιμδηῖο 5146 ΌΥ 5146 

ΜΙ -ἶῶ- τ-ἰδτθητὶ 806. 8 81 ρΡ. 248, Τὸ 18 πυρὰ ΟΠΪΥ͂ ἰπ {86 

ΘΟΙΠΡαΤα ν 68. Οὐ ο-ϑίθηϑ ἰπ Οοἰ]6 πᾷ (νι Τὰγ6 ΘΧΟΘΡΙΟΠ5) 

'ἰπ ΟΙἹα Ἠΐρι ἀοτηαη. Αἀν. Θοίῃ. βηὐμπια ὙΔΟΥΘ ᾿αβα τ᾽, 

αἰ)αϊοὶῦα ᾿οἰ μον βο., οἰ. ᾿σάσξα ἔτοπι 7 γΡ-8 “ν 8θ᾽, δοίη βῦζα 

ἤοτα δύ Ρ-8 ᾿βίγοιρ", Ῥο θυ], Ὁ. Οὐ, Ποδδγο ἔροτα Ζέοῦ “θοϊονοά", 

ἰϊο]ιίδνο ἔρογα ἰϊολιὲ 'οτὶ οἸε᾿, σηοφαηδνο ἔτοτα σί-ἴοσαν ἱἀρξ, ΒΘ 4016: 

Πιδ]ινο (αἾ8ο ᾿ισἧγο) ἔγοτη ἢ] “Ἀἰρ ’, λἀδγῦγο (180 ἤδνὶγο) ἕτοπι 

Ἰιδν' 'δταπα, ρ]ονίοιιϑ᾽ ; {Π|8 ναυϊδίίοπ 18. ἔγθαυθηῦ; ἐξμεγσγο (πὰ 

ἐϊιινἷγ 0) ἔτουα ἐδεγὶ ᾿θαν, να] ]ε᾽, 

Ο.Π.6. οδαγῦγο (οὐαγῦϑίο) ἴτοπι οὔ-αγό “Ἴρραδγ᾽, αὔέγσγο 

(αγινδδίο) ἴτοτα αὐ-ίγο Ἰαϊθιν᾽, γογάγδγο ζογἀαγῦγο (γογααγδοίο) 

ἔνοιη ξογ-αγὸ βογ-ἄαγο “ουιημον, ηηιδν-ἶγο δῃα τπῦγσγο ἔγογη ῃιᾶγο. 

Βα]ίο - Β]αγομῖο. [Ι͂ὰ ΤΙυδηΐϊλη [16 ΟἿ]Υ ἔογτα οὐ τῇὸ 

ΒΌΡΗΧ 16 -168-) ἴπι {Π6 ΘΟ Πα Οἢ -ὅ-8:))-ὖ-8. -δ-δεγι-ὃς ἐμ6 οτρίὶπ οἵ 
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ἐ-γέντε-το 'ἍΤΟΒΟ, Ὀθολπιθ; [6 ρᾶγα}} 81] ἔΌσαι γε-γατ-ως γεγώς 
γε-γα-εἴα, ἸΚῸ με-ματ-ως (7 1π65-} δθᾷ βε-βα- ὡς (,.9, 4θ»1-), τὰϑ ἃ 

ΠΟ [ογπηδίϊομ βιισροδίθα ὉΥ͂ γέ-γα-μὲν (μέ-τ-εατρεν βέ-βα-μεν) οἷε, 

απα πιο 1164 ἀροη ἑ-σεατώς : ἕτστατμεν. δε-διτεύς ὈοΒ146. δύ- διε 

νο ἤοαγοα᾿ 1. βίῃρ. δείδιυ 1. 6. δέδξω ἔογ 5΄δέ- δξυί,)-α, ψ' ἀκεεῖ- 

πε-φυτώς: ὅϑΚτν. δα-ϑ)η δουάβ- οἵο., 886 Ὁ. 442 δθονϑθ. τε-τοχ-ῦς 

Ὀοβι46 ἔςτεχ-ε 1ὸ θοραῦ, ἕτστα-ωἰς ἑσστῶς ἈΠ4 ξ-στητ-ωςς ἕεστειος 

Ὀα8146 ἕνστα-μεν  βίηαπα᾽; ΚΚτ, ἐα-ϑἐ)-δά8- ϑές., 866 ρ. 442 

αὔογθ. πε-πηγ-ος Ὀθϑι46 πέ-πηγτε 18 Βιϊρᾷ, ἄχϑα᾽, μ΄ ναξ- ραῆ-. 

στε-σηρ-ὡὧὡς σε-σαρ-υῖα Ὀδθ1ϊ46 σαίρω Ἱ Βνχοθρ᾽. 

ΤῊ 8 ῆχ 8 8οιποιπιο8 ἤουπα ἴῃ ἀογίνα ιν σου θ8, 8458 ἤοπ. 

κεχαρητως ὈοΒ᾽46 κεγάρη-μαι (Δοτ. ἐτχάρ-ην, ῬΓ6Β. χαέρω “ το]οϊςο). 

βεβαρητὡς 'σταναίι8᾽ Ὀοθ46 ργοϑ. βαρέω, Βοθού. ἰπβογ. «ξε-ιξῦχονο- 

μειόντων τ-Ξ Αἰί. ὠκονομιηκότων Ὀδ68146 οἰκονομέω ἽἹ σουθσπ᾽ (( 

τόντων ᾿ἰπϑίθαἀ οὗ -ότων 8606. Ὀ610}}), 81} Ὁ] ἐπι ξοσπιδίίου 

οὗ τεϑνη-ως κε-κμη-ὡς ἀπὰ {π6 'Κὸ. Ορ. Ο.Ο.5]. Ζοϊέ- οἵ. 

6 νγὰβ Γγ Ποῦ οχίθπαθα ἰὸ {πῸὸ χιρογίδοῦ : δεδωχ-εως Ὀρϑιάα 

δέ-δωχεε Ἴλ8 ρίνϑη᾽, ἑσ-στηκ- ὡς Ὀοθ146. ἕ-στηκ-ε ἰβέδπ 8᾽, τετῖμηκτίς 

Βοϑ8146 τε-τέμηκ-ε 8 Βοποιγθά᾽ αδπᾶ 80 ἔογέῃ. 

ΤΊΘ ἔοπιπ6 ΟΓΠῚΒ ἴῃ -εἴχ -εέας (8606 Ρ. 440) ἌΡ ΘΑΓ ἴπ Ποτς 

αἰαἸοοίθ ἀπ ἴθ Αἰο: 6. νυ. Ἠοτγδο]. ἐρρηγ-εῖα ΤΥ. ἑσεᾶκ-εῖα, 

ΑΥῇ, γεγον-τεῖα, 

10 ὀοουγ8 ἴῃ Ηοπιοῦῖο ἔοσπι8 ὙΠ -(β)ωτ- ἰπβίοδα οὗ -(δοις, 

ὙΠΟΒ6 ὦν ΑΒ. (ΚΟ ΠΙΌΠῚ {116 ΠΟΙΉ. 81 Πρ. Τ1886.) 6. δ΄. σιε-ιρυ-ὥτ-α-, 

με-ματῶττες τ-ἰὔττος, τε-ϑνη-ὥττα. Ομ. μησ-τωρ-α ἴογηρᾷ οα ἴδθ 

Ῥαϊίοσῃ οὗ μήστωρ ὃ 120 ἤροιη. ρΡ. 880, 8 122 Ρ». 8386. 

ΤΊΙ686. ρογβροῦ ραν ο ρ]68, {κὸ {Π6 ΟἾΠΟΓ ἔΟσΊη8. ΟἱἹΓἹ ἐπ ρεῖ- 

ἤδοῦ βίθπιη, Ἅ6γ6 Το] 4016 4 οἢ {Π6 ΔΠΘΙΟΘῪ οὗ ἐῃθ ρῥγϑϑϑηίβ ἰῃ 

τῷ ἴῃ ἀἰβογοπὶ ἀἰα]θοΐβ, οβρθο οί] ἴῃ (π088 οὗ [Π6 Αθο]ὶθ στουρ: 

6. δ. 1.680. πεπληρώχοντα εὐεργετήχοισαν, Τ]}1688. ἐντ-οιχο-δομεικον- 

τεσσι, Βοοθοί, «εξῦκονομειόντιυν (806. Δ0ογΥ6), Ηόομ. κεκληγοντες, 

Ἠρφβίοά. ἐορέγοντι, Ῥιπά, πεφρέκοντας, ὨΘΙρἢ. τεξελευκᾶκούσας. 

ΠΘγο ἰδ νγὰ8 ἃ ῬυΓΘΙΥ͂ Βγπύποιο ΘΟΠΒΙ ἀογϑ οι, ΥἱΖ- [ἢ 6 β' τ] ἐγ 

οὔ πιθαῃῖπρ' (ἔα ατοοὶς Ῥογίθοῦ δοίην ἃ Ῥγοβθῃΐ ἴῃ ροϊπὲ οὗἵὨἁ {1π|0) 

{μαῦ βυρρεοϑίθα {18 ἰγϑηβίοῦ ἴο {μ6 βγβίθι οἵ (86 ργοβθηΐ- πη δχίοη: 

[86 ΠΟΥ͂ {6 Π}] ΠΠ 6 ἐοστηδίϊοπϑ, ὁπ 0Π6 ΟΥΘΙ Π8ηα, Β οἢ 848 Ἡριη. 
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-ογο- Ἀπὰ -ἔδγο- βοθῖχ ἴ0ὸ Βᾶῦθ ὉΘΘη ἢγδθέ πβϑα ΟἿΪγ ἰὰ 

ὙΟΓΩΒ ΘΧΡΓΘΒϑΙηρ ΘΟΠΟΘΡΌΟΩΒ οὗὨ βρ800 δπα ἐΐσηθ, δπα ἴπ οοτίδίη 

Ῥτομοῦηβ οὗ 84 ἀἰ ογθηΐ τηθϑηΐπρ. [πὸ ἔπ θ86 ἔπ 6 ΘΟΙΠΡΆΓΙΒΟΙ οὐῖ- 
ἰδῖη8 ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 ποίϊοπ, ἐμαὶ οὗ βίτοπρ δοπέγαδι, [:κ “δοίοπ᾽: 

δονο. ἤφάλ-ογο- Ἰονον: 5Κτν. ἀάλαγα-, ΟΙῊ.Ε. ρπάανγο; ἴον 

-ἰογο- ᾿Ἰπποῦ᾽: 5Κν. ἀπέαγα-, Αττιθη. οπάδν-ἶ, ΟἿ. ἔντερο-ν, [μαϊ. 

ἐπ ίονοῖογ, Ο.0.81. 7εγο. "φο-ίονο- “πἈῖο (οὗ ἐνγο) Ῥ΄: 5Κν. ζαίαγό- 
τ. πότερο-ς, ὕπ|ῦγ. ροαγμἢ-ρεὶ, αοἰμ. ἄϑαδαν, Τάϊῃ. ζαϊγὰ-,. 

Ααά οοτίαϊῃ ΟΧαιρ 68 ἔουπα ἴῃ βηρ]6 ἰδηριδρθθ, 85 ΑΥΤΉΘΏ. ΜῈΓ 

ΟΟΙν. αν ᾿- Οοῖἢ. μπϑαρ υτ᾽, ΟΥ. ἡμέ-τερο-ς Τι,αξ. ποϑ-ΐ ν᾽ Ὃκ 

(οοπίταϑίοἂ τ] ᾿γουτ), α΄. ἀγρό-τερο-ς ᾿ᾶντ, πρὶ ἴθ {86 οραῖ 
6148, νἹἹα᾿, ἐπ πανὶπρ (Π6 86η86 οὗ ἄγριοςς, πὲ οτὶρίμαὶτ 
ἀἰβεϊ ρου θη θα ἔγοτῃ ἴξ ΕΥ̓ (Π6 ΤΘίΌΓΘΠΟΘ ἰο ἰξβ ορροβίἑθ ἄστυ. [π 
Αὐγδῃ δηὰ Οσθοκ -ἰογο- ἴμθπ ὈΘΟΔΠῚΘ 8 ΘΟΙΏΣΠΟΙΝ ΘΟΙΠΙΡΑγαῖτο 

Βι ἜΣ ἴου δα]οοῖνοβ οὗἩἨ ΔΩ͂ ἔοσγτηδίίϊοη απ πιθαμΐπρ, Πα 81. 

ἄπνιά-ἰαγα- ατ. ὠμό-τερο-ς οοηραγοᾶ σι ἄνεά- εὐρεό-ς Ὑαπ᾽, διὰ 

ΠΟΘ ἔμ γῸ ϑιᾺ8 σΟΙΠΡΑΓΙΒΟΙ ΠῸ ἸΟΠΡῸΡ στ ἢ (Π6 ΔΌΒΟΙ ἔΘΙΥ ὀρροεῖϊο 

ἰάθα, δυΐ σπῖῖὰ {Π6 ποίϊοπ Θχργοββοα ὈΥ 186 80-68116 ροϑίειτε: 

ΡΓΟΒΔΌΙΥ ἐπὶ8 ῥτοσθὰβ 88. ουμπρ]οἰ θα ῬΑΥΠΥ ἘΠΣΤΟῸ Ρ Ἢ δβϑοοίδίοι 

σι (Π6 ΟἾΠΘΓ σ»τοὰρ οὗὨἨ σοπιραγαίνοϑ ἔοσιηθα ὙΠ} - σθ-, βαρ 

88 Ξ'Κὺ. βοἀα-ῖψα8- Οτ. ἡδίω (60. 81πρ.). [π ἴπ86 οΟἹάοσ. βγαίαπι 

οὗ οοπιραγαίϊίνοθ Πκὸ ὅδητ-ίογο- “πἰτίογο-, ἰὸ ἰδ Β0] ἄοσα ἐμαὶ τμὸ 
ἰάθα οὗ γοϊδϊῖν σοπίσαϑί ἈΡΡθΆγβ, 88 'π ΟὟ. πρότερον ἡ) Ῥοξογο ἐμαῖ 

Ο86. ργιεγ- ραν Ῥτῖὰβ φυδτη. 866 8 1δ Ρ. 188 Ὲ. 

-ἔο- -ἰδ-έο- -ἴο- (-ἤληι0-) -ἐτηιηιος-. -ἔο- ἀπ -πεο- 816 

ἴουπά γϑί ἴῃ ΠπυπΊογαὶβ, σΉΘΓΘ (ΠΟΥ ΜΕΘ 8664 ἐο Θχργοδ 

Ῥοβίτίου. πῃ ἃ πυπηθῦὶο8] βοτίθβ, ὁ. ρ. ᾿ὠεζηνο- ᾿ἀφδοϊτηυδ᾽ - τ. 
δέκατο-- Οὐ}. ἑαίδυπάα 11. ἀδθσίημα-8 Ο.Ο.3]. ἀδεείδα, “δερίνεο- 

Ἐξερίηνο- ᾿βοριϊπιυθ᾽: 5 Κν. βαρίαπιά- Οτ. ἔβδομο-ς Τ,αῖ. δερέϊνεμ- 8 
ΟΡ. ἐφολέν-αα Τάτῃ. δεληνα- ΟἹΟ 5]. βεάνιψ. τ. ΤΉυ8 τἴθδβο 

δυῆχεοβ ἌΟΓΘ βυϊ 6 ἰ0 86ὺ 0η6 ῬΑΣΓΟΌ]ΑΓ ἰάθα ἴπ σοτωρασίϑθου 

ἢ ϑΟΎΘΓΆ] ΟΙΠΟΙΒ Βοραγαίοὶυ. Ηρπσο -8-0- 85 ξουσηρα Βοϑιὰθ 

-ἰσδν τῖϑον ἴὸ ὌΧΡΓΘΑ8. ΘΟΙὨραγίβου ΜΠ ἃ παπιθοΡ ΟΥὗὨ ΟὈ)θοίβ, Ὄρ. 

ο. σ. ΟΥ. μέγιστος ἐγὼ ἐμῶν Ἵ ΔΠὶ ΡΊΘΑΙΟΓ ἴΠΔΠ δὴν ὁπ6 οὗ του 

(μείζων ἐγὼ ὑμῶν ἽἹ ἃπὶ στοδίο τθλπ τοῦ, ὑμεῖς θοῖηρ τοσαγάθὰ 

88 ἃ ϑβἴπρ]ο πυτ0}). πόλεμον ἀξιολοζωτατον τῶν προγεγενν εέγον 
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ἀήμ-ἄηα-8 ἀΐρι-ἄνα-8., ὈΘθ146 [860 δοί. ᾿π4ϊ16. ἀδσαλὲ 6 πιΠκι, 
866 8 61 Ρ. 151 ἢ. 

8. ΕοττηβΒ δχργθββίηρ δομρ]οίθα δοίϊοη απ μοπὸῤ 

αι Βίαίο, ΟΠ ΘΕ. ΡδΒΒῖγν6. 

-ἔο-. "διἅ-1ό- οατᾷ, ἴατποά᾽: ΞΚν. ὁγμέά- ΑὙ. κλυτό-ς [Δὶ 

ἐμ-οϊμέμ-8. ΟΟΙν. οἰοίᾷ ΟΙἩ.Ο. Ηἱοί-δαγὶ (Ἰμομαἱν ἱᾶξ (Ποιά. 

Ἐφη-ἰό-: ΒΚν. σαίά- 'δομθ, βοπθ ἔογίῃ, οοιηθ᾽ ὦ- σαέα- ᾿απίτοάάοπ, 
αν. βατό-ς ᾿τοάάθῃ, ραββ8016᾽, 1,δὲ, οἰγοιενε-υδηΐτδ. 8.66 ὃ ἴ9 

Ῥ. 218 Τ᾿ ; 

τος τηο- πὰ ἴῃ βοπθ οὗ ἴπ6 ἰδηριαροθθ 8180 -6π0- 

τοπο-. Ἔρί-ηό- Ἐρίςπό- 8164, ἔα}}᾿ : 5ν. ρανῃμά- Ανδβϑέ. ρετ' πα- 

ΟΟΙν. ἰάη οί. γεϊϊ-8. Τῖῖῃ. ρὲδπα-8. Ο.Ο.85]. »ἐριε, Οὐ. στυγνός 

“μαϊοά᾽ ; 11{π. ἀὐξεπα- 8. 'σχαϊοά᾽, Οοίῃ. πώ φ-ῖη-8 ΙΔ ἀ6π᾽. ΟΟ8!. 

ρος-θηϊί ᾿οαγτὶ θ᾽, οἰμ. ναιγ}-αη-8 ΟἩ.Ο. σέ-εσογέ- αν Ῥϑοοπιο. 

8366 8 θὅ ρΡ. 188 Πἢ 

-μ68-| ΜΠ δοῦν 86Πη86, 8660 1 Ῥ. 45]. 

4. ΕΟΥΠΙΒ ΘΧΡΓΘββίηρ ἰμ6 6881 111 γ., ΡΟΒΒ1 110, 

ΟΥ ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗ {Π6 δοίϊοη; ΡΆΒΒΙγΥ6. 

-ἰο- -ἶλο-. Β1τ. ψάγεψα-8. ατ. ἄγειο-ς ὙΘΗΘΥαπ ἀπ8᾽, 811. 

ἀἤῥεγα-8. ἀάγῥ-ϊψα-8. ᾿νἰ81016, που β8θοίηρ᾽, α΄. σεύγειοςς 00- 

τηΐπ8 Ὁ]6, ἀοίοβίθα᾽, [μα[. 6: -ἰηιτ-ῖμ-8. ᾿θσχππθπάσβ, αἰ βεϊη ρα βμοά, 

οι}. ὀγῖκ-α (βίοπι δγδ.-}α-) ΟἩ.Ε. ργἄολιὲ ᾿υὑβθῦα}. 85.466 8 68,1 
Ρ. 138 Β΄ 

-ἐπο- τος. Τιαῖ, ἀαπάπ-8 ΒΟ 8 ἰο θ6. ρῖνθη. Π,1}. 

βὲ τ ια- 8. Ἰοταθπάιιϑ, 866 8 69, 2 ῥ. 161 ᾿ 

Ευγίμον (16 ψουὰ8. ἔοσηθᾷ ψ -ἐο- (8) βϑϑῖὰ ἰο Βδῦθ 

ϑοπηοί  πιο8 ΠΡ]168 8 ΒΘΟΟΠΔΑΙΥ͂ ΙηΘΔΠΪηρ ΕὐΘ ἢ ἴῃ [πά0- 

Αἰουηϑηϊο, ὈΓΪΙΑΓΙΥ͂ ΠΟΊΘΥΟΥΓ ἴῃ ποραίγθ υϑαρθ8θ. 1ὲ 18 ἐουπὰ 

ΘΒΡΘΟΙΆΙΙΥ ἴῃ ΟὝΟΘΙΚ, ἃ8 λυ-τόςς {παῖ πᾶν Ὀ6 ἔγοϑα οὐ ]Ἰοοβοά.. 

8ος ὃ 19,1 ρ. 330. 

ἘΌΓΙῺΒ ῬΘΟΌ]ατ [ὺ βίῃ 610 ῬΤΟὰρ5 Οὗ Ἰδηρααρθθ: 5Κτ. - ἔσα-, κάν- 

-ἔσα-8 ᾿ἴλοϊθῃ ἀπ8᾽, 560 ὃ 61 Ρ. 116. 5Κτι -ἐασ-τψα-, Καν-ἐανψὰ- 

Ἰδοϊομ 8 βο6 ἢ θ8 ρ. 136 ἡ τ. -τεο- ΟἸΘΑΥΙ͂Υ ΓῸΣ -τενο-, 

διωχ-τέοτς ὝΠΟ ἰβ τὸ 06 ραγϑβιοά᾽, βθ66 8 04. Ρ. 1856 στ Ποαι. 1. 

Οὐσοαβίομα]]ν {8 πιθαμπρ οΔἢ Ὀ6 866} ἴῃ {Π6 0 - δα]δοίνοβ (8), 

88 τ. ἀγ-νό-: ὙΘΩΘγαπά 8, ἀοβογυίπρ οὔ Βοπουτ, μο]γ᾽, σμερῦδ-νό-- 
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πουῖΐ. ἔβαμδ-0-8: ὅτ. ἐδ-δα-8 ᾿ἀγγίπρ, Ραγοδίπρ᾽, Οὐ. Ιοπ. αὖος 
110}. δβαῦδα-8 Ο.Ο.8]. ἐμολ ᾿ἀγγ. 8566 8 60 Ρ. 109 δ 

τς. αγττμηδ (αν-ω-8}): ΒΚν. σωγώτ- ἬσανΥ, υἱοϊοπέ, μαγά. 

αν. βαρύ-ς 1ιαἱ. σγαυ-᾿-8 οἰ. καύώνγιν-8 '᾿ἀρανγ΄. ᾿αβδῆτ-ι-5 λιτὸν: 

5Κν. αλώ-ὃ Αστηθη. ἀπονεῖ ἀπ͵)μ-ἶς αοίμ. ἀσφῦιε-α Ο.Ο 81]. ᾳεϊεζῇ. 

Ῥρμᾶά-ιι-85. (ὁ5μά-ιι-8) ᾿δπϑοῖ, ρἰθαβαηῦ: 5Κν. δοδαι-ὃ τ. ἠθέ- 

1μἱ. δβμᾶυ-ἴ-8 Οοἴ!. 8μέ-8. 866 8 104 Ρ. 812 δ᾿ 

-γο- -ἴ7ο-. "γμαδ-γό-8. -γγό-β τοὰ : 85κυ. γωαλ-ἐγά-: α΄. 
ἐρυϑερό-ς Τιαῖ. γμδτον Ο.Ο 8]. νά: γώ, "βρο-γό-α: Β5Κτ. δρλϊγάε 
Ἑαὶ, Ἰαγρα, τίοι᾽, 1,41. ργο-ϑρον, Ο.0.8]. 8ρονὰξ τις μ᾽. ΒΞΚτ. οὐξεγά-ἐ 

ἁΕἰπίηρ, ρ]οτίουβ, ποπάογα!" ΟἩΟ. λοξταν ᾿δμϊπίπρ', οἶδα, 
Ὀτρῦ. 866 8 τά Ρ. 180 ΗΕ 

τ-πιο-, ΘΧοΙ απο ἰΐβ ρατηοἱρία] ἑυποίοι. (8 140, 2). Ατοεθί. 

φαγί-πια- Τιαῖ. βξογ-ηῖμ-8. ΟῊ.Ο. ιραν-ῆι ᾿πᾶστπ᾽, ΑὙΥΤηθη. 76Γ-ὴι 

αν. ϑεριμό-ς παττ. 5κτ. ἐϊεέμ-νιά- Αὐοϑί. ἐζφρρεα- ὑδίτουρ᾽: 

5Κν. ἐέσ-ριά- ΒΠΑτρ᾽, Ο1τ. ἰματηι 'δοϊοχ᾽. οί. γεξτηε- δ γοοπντ. 
111}. 8εἰβ-ηια-8 Ἔταγ. 866 8 12, 8 ν. 110 ΕἘ 

τπος: "αΐμοσΒ Ἡἰνπρ᾽: 81.κτ. 7106-8 1ιαἴ. οζοο- 8 Μοὰ Ογπι. 
ὄψιρ αοἴϊι. φίι-8 111. σῴρα-5. Ο.Ο.8]. ξινῆ. Φγαΐλ-τμο-45: 81. 

ἀναάδιεά-ς αὐ. ὀρϑοὸ-ς ᾿ἀρτίσιῦ, 1. ἀγάμο-δ ἱδέθορ᾽, ΟἿσ. αγά 

ἰρῃ, στοαῖ, μοὈ]θ᾽. 5Κν. ράγ-τα-8 ἸΟΥΤΊΟΓ, θαυ] τ᾽, Ασ. ἔπρω-ο- 
ἴῃ ον. πρᾶν οἴ τοτο᾽, ἀπ οἴ6Γ ποτγᾶβ, Ο.0.8]. ργέεον- 71 Ῥεϊπιυθ᾽. 

866. ὃ 64 γ. 188 ἐὀ᾿ἰ Ιῃ Τιαίίπ δπὰ Οἰδγιπδηὶς ἐμπῖβ βηβῆς ἱ 

υϑοὰ ἴῃ ἃ ΠΟΠΒΙ ἀΘΓΑὈ]8 ΠυμθῈ οὗὁὨ 8 ]θοἴϊγ 68 ἀθποίϊπρ οο]ουτγ: 

Μ{Π10}} πιυδκί 6 Θχρδϊποά ἃ8 ἀιθ ἴὸ [6 ἰπθιθποθ οὗ ἃ ἔδυ ὄοχβη- 

ΡΙ68 (18 "δλεί-μο-: 1ιᾶῖ, λεῖοο-8. Ὁ.Ἡ.Ο. σεῖο), ορ. ὃ δ᾽ Ρ. 1041. 

ΤΒὸ Βοϊδτοι οὗ  ἀ͵δοῖϊτοβ τὸ Ραᾶγῖοῖ}]68. 

8 144. Αἡ δἀ]θοῖῖτθ οδπ 06 ἀδοὰ τὸ ἀοποῖδ ποῖ ΟὩΪΥ ἃ. 40] 

ἱπμογοηῖ ἰπ ἴμὸ παίατο οὗ ἃ ταῖηρ, δὰϊ ἃ ἰταπβιζοσγ αἰτιθαίο, 

ἀρῆηρα ἱπ τορασγὰ ἴο τίπὶθ ϑεουγάϊηρ ἴὸ ἴδ ββπάροϊπε οὗὨἉ τῃ6 

ΒΡΟΆΚΟΥ: Π0}8 ἴτ᾽ ΘΟΠῚ68 (0 πᾶγῸ Βοηοπμαῖ οὗ ἃ τοῦθ} Πα γβοίου. 

ἰπ Οἴποῦ πογάξ ἰτ ὈΘΟΟΠΙ68 ἃ ρϑιτοῖρ]6 (μετοχή). ΓΒ ΤΘΥθᾺ] πβίυγο 

τὰν ἰποϊαἂθ τὴ0 ρύνοῦ οὗ συτογπὶηρ᾽ ἃ ὁ886. πᾶ οὗ ἀϊβεϊπρυ ϑμΐησ 

αἰ θγοηῖ Θροοιβ οὗἁἨ τίπιο, αἰ ογθης Εἰπ 8 οὗ δοίίοῃ (πηοϊηθῆταστ. 

οοπτπαουβ. ἱποορττο). δα Ὑ οἷο (αἀἰαίλεεὶδ, ψεμμ8 σεγδὶ). ΠΝ 

8 140 ρ. 451 ἢ 





408 Οοποτγοίο ϑυδδέδπενοα. 8145-- 1. 

ϑυθδίαμοϊινοβ ἀθπούϊπρ Ἰηδέθυα] ὑΠῖπΡ8 ΟΥ ὈΘΙΒΟΠ9 

(Οοπογοῖο ϑυθβίδῃης ν68). 

ξ 146. Ὀ᾿βιϊποίϊοη οὗ θὅοχ. ΤῊΘ Οὁ-Βυ  ῆχοθ βογυοὰ ἰ 

ἰπαϊοαίθ πιδ]6 ογθαίησθθ, 6. Ρ. ἤοῦμο-8β ὭΟΥΒΘ, βέβὶ]οπ": ϑ8ιπ. 
ἄξοα-8 ατ. ἵππο-ς 1,αἱ. ἐψιι0-8 ΟΟΙν, ὁοῆ. ἘΘΙλα]6 ΟΥΘΔ ΠΓΟΒ ποτὲ 
ἀἰβηπρυίηθα ὈΥ (μ6 ἅ-βυβῆχοβ δπὰ ὈΥ -ἰδ- -ἔ-, 6. ρ. "εἶκά- 
οπια]9 Ποτβθ, τηιϑγθ: 5Κν. ἀξρᾶ 1ιαἱ. ὀφμα Τάϊῃ. ἀϑδνα; "μη. 

“ματτ. Βμοτ νοῦ: ΒΚν. ογζξ Ο166]. ψίρ-ν ΟῊ ΕΟ. ἐρμῖρα. 860 
8 δ9 Ε΄. ν. 101 Ν᾿, 8 109 δ΄ Ρ. 882 ΄,. Ιὖ τηυδέ, 1 ἐμέηκ, δ 

ἈΒΒΙΠΙΘΩ͂, ἃ8 1 Πα δΙγθβαῦ οὐβογυθᾶ (πὶ ὃ δ7 Ἔθι. ρῥ. 104, 

ΟΡ. ΤῊ ΘΒΒΑΥ͂ 05 ΘΠ46Γ ἰμαγο οἰΐθα), (μδὲ ΟΥ̓ ΊΠΑΠΥ πρίίμεῦ 
[16 ὁ- 8πα ἄ-Βυ ἔἜχθθ ΠῸΓ δυύθῃ -δ- (--) Πβα ϑ' ΠΥ ΘΟΠποτίοι 

ΜΙ ΘΠ πι8} ΒΟΧ; ἰδ ἰβ ᾺΓ ΙΠΟΤ6 ῬγΟθΔ0]6 ἐμπαὲ ἴθ Οη6 Οὗ ἔπὸ 

ψοράΒ, ρουαρθ ἰπ "αοηᾶ- ποιπδπ᾽ Ἠπᾶμιᾶ- ἸαοιΉΘσ’ 58-ἐν-ἰϊδ- 
Ἐρείγεῖ- ὑποιμδη,, [86 ἰάθα οὗ ἔδιηδ]θ παίυγθ οοπέβὶ πο ἴῃ ἴδ 

τοοὐ οὗἉἩ {μ6 ψογὰ τγὰβ ἱπηραγίϑα ἰο {ἢ8 βυῆχ, δπᾶ ἐμαὶ ἑπὶβ Ἰοὰ 
[0 {π6 ογθαίίομ οὐ Β.ΟΝ βοσηΒ ἃ8 "εὐμᾶ- Ὀοβί46 “οζρο-, ᾿Ἐμίγὶδ- 
Ὀοβιάθ ἔμίχο-, ἰο ἀρβουῖθα [π6 ἔβα] 88 αἰβίϊποξς ἔγοσῃ ἐπ σηδὶδ 

ΔηΪπη81. ΤῈ γ88 ΟΠ]Υ ἐπγουρἢ Ὀοὶπρ οοηἰταθίοα ΣῈ -ἄ- δηά -ἰδ- 

{παὺ [Π6 Ὁ- ΓΘ θη αἴξουνγαγ 8 οατὴθ ἰὼ ἀθηοῖθ πλ8]6 8οχ. ἀπὰ 

ἰδ τα 8. 5{1}] ΘΟμβέθὨ Υ ἀπα ἱπάθ0α ΡΥΙΠΙΑΡΙΥ υὑϑο ἐο ἄφηοίθ δὴν 

δἴνοπ ογοαίασο πὶῦμουΐ τϑίθγθηοο 0 ρϑ ποῦ, 6. ρ. ὕσιπο-ς ἬΟΓΙΘΘ. 

566 8 1ὅ8. 

8 146. Ναπιθ8 οὗ Κἰπάτθα. ΤΠθ βυβῆχ τηοϑὺ ἐγθααθηγ 

᾿ι86ἃ ἴ8 -67.- -ἐθῦτ,), 88. ἴῃ ᾿μαϊμόν- ᾿υβθαπ ΒΒ το 6 γ- η- απ’ 

(ϑκε. ἀδυάν- 6[6.), ᾿ϑιμόϑον- ᾿οἰβίον᾽ (Β|κρ. 8υάϑαγ- δἴ6.), “μο-ἰἐγ- 
Ῥίον’ (Βῖκν. ρίῥάγ- οἷο.). 866 ἃ 119 Ε᾿ ρ. 8106 ΒΞ ἘΤΉΪΒ ϑυδῆχ 

ἴῃ ἰΐ8 οὐἱρίῃ μδά ΟΡ ΔΙ ποίμίπρ ἰο ἀο ψἱἢ [μ6 ποέϊοῃ οἵ 

Κίπβηρ. ΕὙοα ἰ[8 8οο ἀθηΐα] 186 ἴῃ 016 ΟΥ̓ ΟἾ6Υ οὗ ἔῃ θβθ πουῃβ 

1 ᾿γ8 ἰάκθὴ ἴο [ὈΓΠῚ ἃ Β67168 οὗ ψΟΤὰΒ 'ἴπ ΜΈΙΘΩ 1.8. διαποίοῃ 

νγᾺ8 (0 ἀθποίο ἐμαὺ 14οα. ἔρο-ἰόν"- Βθϑιὴβ ἴο βᾶνθ Ὀθ6ῃ ΟΥ̓ σΊΏΑ}}γ 

ἃ ΒΟΙΊΘΙ ΘρΘΠ 8: Ῥχοίθοίοτ᾽., 

8 141. Νάπθ8 οὗ Δπίη8418β. ΤῊ 886 οὗ -«ὅπο- ἴπ ὁῃ6 

ΟΣ ΟΥΠΘΡ οὗἨ {μ86 ᾿νογὰθ ἀθῃοίπρ' δῃϊπλα}8, Ἡν μ]οἢ μα Θομθ ἄοντα 

ἔγοτα {Π6 θα] θδύ ἐϊπιθ8, 16 ἐπ 1πάϊαπ8 ἀπά (μ8 αὙΘΟ ΚΒ ἔρ ϑιωρ]οῦ 
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ἑβσοῦρῃ ἐμ 6 τηϑίϑρ Βουο8] 80 οὗ ποηπα αοέέοηἐβ [ῸΥ [6 ἀεῖ 

οὗ {πΠ6 δοοη. Τῇυβ 51κν. ἀλύάξέ-ξ τὰ. ἙΒΠΑΚΟΥ᾽ (48 ἢ. ' βιβκίπρ,, 

οΡ. τ. ϑῦσι-ς ἢ. ὁ ταρίηρ, τοατίηρ᾽), Ανϑϑί. γέζὲ- ὃ τὰ. ᾿θοϑίοπον 
(88 ἢ. Ῥοβίοναὶ, δἰ πιϑ᾽, ορ. 5Κν. γα -ᾷ ἔ. “Ἃ] τὴ, στ), ΟἿ. ἑαϊά πὶ. 

Ο.ΟἙΞΙ. ἑαδί τὰ. ΜΙ 6" (οτῖρ. ᾿δοῃοθαὶπιθπΐ, {86}, 866 8 991 

Ρ. 298 {Π}ὀῚ5Κν. ηιώη-ἐμτᾶ “ΘΟ ΠΒΘΙ]ΟΤ᾽ 88. 178}1] ἃ8 ᾿δσοιηβοὶ, δάνὶοο,, 
866 8 108 ν. 828 Η΄. Οὐ. 8 1567. 

ΤῊ ποηνίμα ἀρφοηὐἐβ λα  Ὁ6 υδοα ἰο ἀδποίθ δι δού νιν Πἰπιϊτοὰ 

ἴῃ Ροϊπί οὗἉ ἔἰπη6 88 Ὑ76}1 88 006 ΘΟΠΒΙΔΗ ΠΥ ταρθαίθα. 1Ὲ 18 6βϑρὲ- 

ΟἶΑΠΥ ἰπ {Π6 ἤοσΤΔΟΥ ἀ86 ἐμαί, ΠΚ {πΠ6 Ῥδυθοῖρ]θ8Β, [ΠΘῪ μᾶτὸ 

ἀθνθὶορθα νϑῦθαὶ οοπϑίσιοἴοηΒ; [ῸΓ ΘΧΔΠῚΡ]6 Πο86 ἷπ -ἔδρ-, 85 

5Κνι. υάφπὲ ἀάϊα Ὅοπα ἀαίοτ᾽ Ὀοβἰά6 υάδμᾶ ἀάέξᾶ ᾿ῬοποΙατη ἀαίοτ 

(οΡ. Ρ. 818 ἢ), 1μαἱ. (τγϑὶγ) ααἰον ατοϊ 8, )ἀδέα δναξονγ, Ὀραὶὰο 

αἀαίον ἀτυϊίαγιη, 76 8ἰσγμηι ὄγαίον, τ. (Α Θβοῃ. Ῥσοόχη. 612) πυρὸς 

βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα Ἴμοὰ βοοβὶὺ Ῥχοχαθέββυθ, {πὸ 
ὈΟΒίοΟΥΟ οὗ ὅγθ Ὁρο᾿ τπθπ΄, [Ὁ (86 Θοπποχίοπ Ὀοῦνγθθῃ ἐπ βυὺ- 

ϑίδηύν δηὰ (16 γ ρΌ8] τηθαῃίπρ 18 γϑαχϑᾶ, [88 ΠΌΣΙΟΣ ΤΩΘῪ ὉΥ͂ 
ἄθρτθοθ 1086 {π6 ομαγβοίον οὗ ἃ ποθιθη αροη δ ΑἸ οί υ ἢ ἔποτὸ 

ἴμθῃ Γϑπιδίη8 ΟὨΪΥ͂ (86 ποίϊοῃ οὗὨ ἃ οοπογθίθ ἑῃίηρ ΟΥ̓ ῥϑυβοῃ, 

Τῆι8 “γρο-ίογ- αἱ ἴπ6 ὑπηθ οὗἩ {86 βοραγαίοῃ οὗ ἐπ 1πᾶ0-ει- 

Ἰηϑηἷ0 ΓΆ668 Π84 οοαβϑα ἰο πηθ8ῃ Ῥχοίθοιοτ᾽, ψ οἢ Βθθσὴβ ἐο ματο 

Ὀθθῃ ἰΐβ ΟΥβῚ ΠΑ] 8: βτι Π οαἰοη, δη ἃ τηθϑηῦ ΒΡ Υ Ἰδίμ τ᾽ (ορ. 8 146). 

Ἐιἄβοη- (ΒΚ. μιβῥάη- Μοᾶ, Ογιηγ. ψοῖ οι. αὐλ8α) ἀϊᾷ ποΐ πχρᾶῃ 
ΒΟΟΣ, θοροίζοτ᾽, Ὀὰὺ Ὅα]}, τ. τρυγῶν 'ἴαγι]8 ἀονϑ᾽ οτῖρ.. ᾿δοοετ᾽ 

(τρύξω Ἱ οοο᾽), [μ6[. ργαρίον οτὶρ. 'χυϊ ργϑοὶ, Ο.Ή.α. μονί-ζοσο 

᾿ἀυκο᾽ οτὶρ. Ἰοδάθγ οὗ 4 μοβί᾽. 

8 160. Νοπιΐπα ἰπβύγαπι ἐϊ. 

-ἔγο- -εἰἶἴο-. 5Κτ. αγή-ἔγατηι αγί-γα-8. ΟΙῊ.Ο. γμο-τ- αν» Τιϊῃ. 

ἐγ-κῖα-8. Ὑονίηρ' ἱπηρ]θμαθπί, οατ᾽, Κ5κν. ζάγ-ίγα-ηι Ὑααρῖο ομασπι. 
ατ. φέρε-τροον φέρ-τρο-ν Τιαὖ. ξεν-οὐζι-ηι γΑΙ ΑΘ ΤΟΥ ΓῸΣ οαγτγίπρ, 
Ἰείοσ, δἱοτ, 866 ὃ 62 ρῥ. 118 ἢ 

-γο- -ἴο-. Αγρϑϑί, ραΐα-γα- ᾿πὶαρ᾽, ΟὙ. πτε-ρό-ν Ἐθδίβοσ, 

νΐπρ᾽ (Ἰπθδη8 οὗ ἢγὶπρ᾽, γ᾽ 9θὲ- (γ᾽). Τιαὐ. 8οαΐρ-κμ--Ὅηι ᾿δαςεϊηρ; 

ἱποίγατηθηύ, Καϊ θ᾽, οαδῖμ-ῖν, 'ΟΕ 86" ἔον "οαθά-ἴο-ηι, ργδϊπε- τε Ὅτ δβϑ' 
ἴου Ῥρνυοηιν-βεῖο-. 866 8 14 ρ. 180 Εἰ, 8 10 ρ. 198 
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“ἰδπαϊπρ-Ὀ] 66, ροβίοπ᾽, απ -έγα-ηι ὌΙΓΓΡΙ6οΘΘ, ποι θ. τ. λέ- 
«τρο-ν Ἱγίπρ-ΡΙαοο, δο4᾽, ϑέᾶ-τροιν ῬΙΔοΘ. οὗ Ὄχι δἐἴοπ, ἐμοδίτε. 
711. ομδίκομίμτηι, 8ρεοία-οζ-ηι, ποβρἑατ- σις, αφεδιϊάτ-ονια. 

Τάτ. δηεκηὰ Ῥοπιο᾽. δυ-ζῆα-8 (4) Ἰδὶν οὔ δὰ δηΐπια. 866 

8 θ2 ρ. 118 ἢ 
-γο- -ἴο-. ὅ8Κν. πιαπα-ἰγά-ηι Βουδίηρ, ματα ΘΓ, Ποῦβθ᾽, 61. 

μάνδ-ρα “ἴ[ο]4, ρθη, 5.4}}, 5κΚτ. α7-γάτ-πι ἄτοπα, οοπγίγατγα᾽. ΟἹ. 

ξδ-ρᾶα Ο166]. 86έ- ἢ. 'ἰδοαῦ, Ο11|86. ἐλλά ἴον “:ὲδ-λὰ Τιαἱ. εἶα 
ἴοσ "964.-ἴὰ Οοὗμ. 8{{-1-8 ᾿θοαί᾽, Ο.0.83]. 9οἷο απάτνιθ, Παθιέβου]υπὶ 

ὍὌρρον βοσθ. 8}-αἰο ᾿ἀπ 6 }]ΠἸπρ-Ρἰδοθ. Ηθγθ πὸ ἀουθδὲ βμουϊά δὸ 
οἰαββθά 1ὰρ. ᾿αξ-γο-8 ᾿ΘΟΙΏΙΠΟΙ, ΤηΘΔΟῸΟΥ, ἢ6]4᾽ (ΒΚν. ἀ)-τα-9, 

α΄. ἀγερό-ς 1,αἰ. ἀσ-ονρ Οοὕι. αἶ-γ-8) 886 ἀθηοῦπρ ἃ ρ]δοθ ἴοι 

ἀτίνίηρ οἰ ]6᾽, ν΄. α- 'αροτθ᾽, ορ. 85Κτ. αὐέγά-πι; (86 σγογὰ δοψαϊγοὰ 
ἢπ6 πιθϑηΐηρ' ΓΔ Ὁ]6 Ἰδη Δ᾽ ΟἿΪΥ ΜΠΘη ῥδδίυσίηρ σανθ ὙΑΥ ἴ0 

ὉΠ|ὰρθ, ἀπὰ [Π6 ρτθαίοῦ ρατί οὗἩ ἐμ ἰδῃὰ νγὰβ οὐ] αίθα Ἐν ἰδ 
Ῥίουρῃ. 866 8 74 Ρῥ. 180 ,, ὃ 16 Ρ. 198. 

-αλτο- -αἀλῖο-. ατ. ἀλινδή-ϑρᾶ, πα ]ονίη ρ- ]δοθ᾽, γενέ-ϑλη 

ΘΙ ΓΕΙρΙ οθ᾽ ἔδε-ϑλο-ν δθαί, δἰἰθ᾽, 1,αἱ, οοἰαέα-ὄγιι- τη ΤΠ] πίηρ- 
ὈΙΔ06 [Ὁ βυίπθ᾽, ϑέα-διν-, παία-διδι-ηι, σοποιέα-δεεζεν- τη, Ἰαξὶ- 
-διίμ-ηι, Ἰαίο-ῦγα. Οθοι ὀψ-αϊο ᾿ἀ πο] πρ᾿. 566. 8 Τῇ ρ. 918 

6τ. -τηριο- Τιαἱ. -ἐσγίο-. αν, ἀγωνισ-τήριοτν ῬΙΔο6. οὗὨ Βαί6᾽, 

ἀκροᾶ-τήριο-ν ᾿ἋΔ11 οὗ δυάίθηοο᾽, ἐσγασ-τήριο-ν ἭΙΔοα. οὗ ποτῖ, 

βουλευ-τήριο-ν ᾿δοιπο}] 841}, [,μ8͵. αμάϊ-ἐδγε- τα αἀξοενβόγίι-ηι 

οοπα -ἐσγέιτ-ηι. 

ΟΥμδν βυξῆχϑβ οαπιθ 'π ΟἴΠΟΣ γᾺγ8 ἴο ἀθποίθ Ἰοσαϊέγ. ΤΉ 

-κόη- ἰὰ αὙΘ 6 Κ, 88 οἰνεών οἰνών “πὶπ6- π᾿, παρϑενεοῦν παρϑενών 

ἸβδΙ ἀθηβ᾽ δραγίπηοηΐ, ἱππών δἰ 10, λασιών ῬΙΔο6 {μ16κΚ ὙΠ 
Βυβηθδβ᾽, 866 8 116 ρ. 864. -ἔο- ἴῃ 1,8.) 88. αἀγδιιδ-ξιρεηε ῬΙδπ- 

ἰαὐϊοπ᾽ (βοιηοίΐπρ ῥτον θὰ τιν ἰτθοβ᾽), ΜΠ ο-ἔμ-τα ὍΙΔοΘ Ὰ]] οἵ 
ἔδγηβ᾽, οἄγοο-ἑτηι ῬΙδοΘ [8] οἵ τϑοᾶβ᾽, 866 8 79 Ρ. 281 ἢ. δπὰ 

ΦΡ. ὃ 1562. Ορ. δασμοῦ {μ6 ποηρῆῖπα αοὐτοπὶδ ὙΓΪΟᾺ πανθ ὈΘΟΌτηθ 

ὨΒΙΏ6Β Οὗ Ρ]406, ὃ 15. 

8 168. Οο]]οοὐϊνα Νουπ8. Τὐπάεγ ἐπἰ8 μϑαα ἐμ γα ἴβ 1116 

ἴο ποίΐοθβ. Τ}6 ομί θῇ πιθαῃβ ψΒ1ο ἢ ἐπ6 1πᾶ0- Ο ΘὕἸηδηῖο Ἰαηριαρ 68 

ῬΟββθββ οὗ ἀθῃοίϊῃρ' ὅτοὰρβ οὗ ἐπΐῃρβ 60] ΘΟ ΎΘΙΥ ἴπ {ἢ 6 Β' ΠΡΊΌΪΑΓ 
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οὗϊομ ἀἰβαρρθαγϑά, Ῥασί]Υ θυθὴ ἷἰπ Ῥγθμϊβίοσι 6 Ρϑσῖοαθ. (ὐὐπιρατε 

{86 ἀϊπιϊπυίνγε δαἀ)δοίίγοθ ἰὰ ὃ 142. 

-ἰο-. ΒΚ. ογξα-ἰά-8. ἸλΑΠΗΪ Κῖπ, 8118}} τηαπ᾿, δαϊαζα- ά Ἰιὸ 

Βῃαυίηρ. τ. ἀρχτύλο-ς Ὑουηρ Ὀοατ. [,μιὐ. ρογο-μἶω- 86 ρογοϊϊἰα 

Ο.Η.α. δανλοῖ-ἰ 1. ρανϑχδ-ϊ-ἶ-8. Ἴ1016 μἱρ, ϑασκίπρ ρἷδ᾽. [δὲ 
γοίοία Τάϊῃ. γαϊδ-ἰ-ἶ- 8. 'Βπι8}} ψ 66}. ΟΑΗ.Ο. δερμαϊ  [1||16 Βαπέ. 
866 ὃ 1θ γν. 198 ἢ. 

-4ο-. 8Κν. νιαγψα-Εά-8 ἸλδπλϊΚίπ᾽, ατ. μεῖραξ ᾿ΡΊΣ]᾽ μειρώκχοιοτν 
Ὅογ. ΒΚν. σένα-Κά-8 π|8}} μογβο. ατ. βώμαξ ᾿81)4}} δἱξαγ. 

11. λουμιν-ο-ἶδ Ἰλδηπἰ Κἰπ᾿ (ἴα ἐῃ6 Β0π86 οὗ αὶ ὑγϑϑὶκ ογϑβέμχο), 
ουἱ-ο-ἴα Δε16 βμθθρ. 1. ραγεζὰκα-8 “16 βαοκίηρ ρίρ᾽, 

ἐῤοὰκα-8 ΜΠ 6 Τα μ τ᾽, Ο.Ο.8]. ἐγνηὔ-τὰ ἹΠῚ6 βου. 8.69 ὶ 8. 
Ῥ. 252 ἵ, 8 88 Ρ. 262 κ᾽ 

τύθβαροβ οομῆποα ἴο βἰπρὶθ στοιρδ οὗ Ἰδηριαροβ: ΟἿΣ. πϑαίοιβ 

ἴπ τίο-ν: ὀρνἔϑοιοτν (8118}} Ὀἰγά᾽, ἑταιρίδειοσνν ἽΠΕ16 τΙηϊβέγοβϑ, 

ἀσπίδοιο-ν ᾿'ΒΙ18}} 581614᾽, ἀδελφ-ίδιονν Ἵ1|10 ὈτΟΙΒ ΟΣ, 866 8 68 
Ῥ. 128. αεγπιδηῖο πϑαΐοσβ αἰ -ὅπα-: οί. σάξξ- εἶς ΟΙἩ. 

φοῖ-ῖη. {116 ροαί',, αο.μ. φιημ-ϑέν Ἅ1{|16 τηαπ᾽, θ606 8 68 μ. 158. 

Ιῃ οί ἐμθ86 ἰπϑίδῃοθβ {π6 ἱπέδστηθαϊδίθ βίαρο νγῶβ ἐμ ἰάρα οἵ 

ὈΟΙοπρίηρ ἰ0 ἃ 8ρθοῖθβ, σοι βαρροβίθα (μαΐ οὗἩἨ ὠἱποοτηρ]θίθῃϑββ 

δπα ἰπἰουίουγ. ΤῈ ἀουθίοροπιθηΐ 88 ρϑῦθαρ8Β {πΠ6 βϑτηθ ἴῃ 

116 ολ886 οὗ {[πΠ6 βυΐῆχ -ἰδη- ἴῃ Αγρϑδί. ζαϊμ-τίη- ἔ. ᾿εῖν), 1μΑἱ. 
Ρἤ8-ἰδ “16 Ὀογ' ρμαηι-ἰδ ᾿ἁπναυῖ ϑομθοτῖ ᾿{Π16 ο]ἃ τηδη' 

μοημίηο-ῖδ ἀπ οἴμοῦΒ οὗ [86 88π|0 ϑοτΐ, 866 ὃ 115 ρ. 858. 889. 

Μροηθοη Βῃουϊα 4180 06 τηδᾶδ οὗ {π6 Οἰδγηδηῖὶο αἰμηϊπαξῖνοβ π ἢ 

ΙΔρ. -40-, 80} 485. Ο.Ἡ.Ο. αγηεδδνα ᾿ῬῬααρθγου δ᾽ δργίλλμα ἹΠῚ1 

ἀδαρ ίογ-ἰμ-ἰαν᾽, 866 8 91 ῥ. 271. 

Ἠιαϊηαξίίνο βιῆχοθ ΤΌΤ οὐΐοη ΟοΙπἰηθ ἃ, 845 ΟὟ. -ατίο-, 

μαι. -σ-ἴο- -ἰ-αἴο-,) Οοτπι. -ἰεἴηα-, ΤΑΙᾺ, -ἰό-ἰα- (πότη. -16-1-ἐ-5). 

ΤῊΐΪ8 88 ἀοῃθ ῬΑΓΟῪ ἴο ρἶγο ἃ ἤἼΠΟΥ ἃπὰ ΠΊΟΓΘ διωρμαδίϊς οχ- 

Ῥγδϑϑίοι τ0 {π6 ἰάθα οὗ αἰπηϊπυίίομ, 6. ρ. 1μ8[. ἀασοϊζμἶι,-8 Ὀδϑιἂθ 

αφοῖϊι,-8, ἔροτη ασοὸν ᾿β614᾽, Τὐΐῃ. πηιον σοϊδία Ὀθ8146 τιον φδίδ, ἔτοτη 

γιογφὰ δι}, ΡΑΓΙ͂Υ ἴῃ ΘΟμΒΘαθοπ06 οὗ ἃ οΟΙρ]οίθ ἴοββ οὐ {6 

Αἰπιϊμαγαὶ βοπθθ ἰπ (Π6 βγβὶ βυΐῆχ, 6. ρ. 1μαΐ, πιμβεο-εἶι-8, 

Μοα.Η.Ο. {6γ}-οἰ-ε]ιθη. 
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-ἰο- δὰ -4φο- ΘΙ ΓΘΟΌΘΗΙΥ ΘΠ Ρ]ΟΥΘα ἴπ 086 ρῥγοθίμῃϊο 

Δα Ἰαΐθυ Ῥϑυῖ 08 ἴπ ΠΔΙΠ6Β Οὗ ΡῬΘΥΒΟΏΒ, ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ἴο ἴοσπι Ῥοὶ 

πδπι68. Ηον 8 ἱπάθοα ἐπ6 βυ ῆχ τοί πϑα 118 ῬΤΟρΡΘῚ 8886, 18 

οἴξοῃ Βαγὰ ἴο ἀθίβχιπ πὸ 'ἴπ Δ ΠΥ Ῥαυ ΟΌ]Α ᾿ἰπβίαποθ. 81τ. δλᾶπι- 

«ἰα-85, ατ. Θρασύ-λο-ς, ΟΟΙν. Τιαϊαῖ, οὐ. Υμϊ-ἴα, Ῥτυιββ. Βι, 

5Κν. ἀδυα-α-8 ἀδυΐκα-8. 6411. Ττοΐοο Ττυϊο-ία, 5Κτ. ὁμηπα-ἶα-8 

αν. Κυύναξ, 51τ. ϑαπα-ἔα-8. Ο4]]. ϑόπίσοο ϑόπθοα Ο.Η.Ὁ. ϑέηίφι-β 

(16 ἰουτηϊπδίϊοπ ἰ8 αἰ), Ο.Η.α. ΜΒογλέιις ον) ἐφ, ῬΥαΒββ. 

Τεισῖκο Βαπαάμῖρο. 

Βο]αὐΐοπ οὗ Αἀ]θούνοθ ἰο Οοπογοίο ϑ'αδ8έδῃν 68. 

8 164. Νο ἀϊδιϊποίίοπ 'π ἔΌΓΠπὶ ᾿88 δυϑὺ Ὀ66η τηϑᾶθ ἴπ ἐμ6 

Ιη40-ογιηδηῖς ἰαπρτιαροθ Ὀούνγθοη {Π6 8 ]6οὐγ6 ΟΥ̓ ΡΥ 61016 05 

ἴπ86 ομθ μαπᾶ δπᾶ {πθ οοπογϑίθ βι βίαπενθ μ΄ (μ 6 οἰμογ. 

Αἀ]εοοῦγνοβ στ τα υδοὰ πους ΘμδηρΘ 848 βιιθβίαπαγοθ, 780 

88 8 δἰθη 768 ΜΟΙΘ οὗζοη υϑ6αἃ σιουῦ ομδηρΘ 88 δα ]θοίγθ8β. 

ΤἼΊΔΠΚΒ (0 {π|8 ὑβᾶρθ (6 οὐἹρῖπαὶ δα ]θοῦνα! οΥ βυθδδίδπενα) 

ΟΒαγδοίο γὰ8 οὗΐθῃ σοιηρ] θυ Ἰοβὲ: ὑπὰ8 Τάς. ἔζΖοηΐ- ἹὩοοῦμ᾽ 

(5Κε. ἀάηΐ-- οἷς), οὐἱρίπμα!Πγ ἃ γϑῦθα] δα]θοίνθ τηϑδηΐηρ ᾿θαίϊπρ᾽, 

ὈΘΟΔΠΘ ἃ ΒΙΠΡ]6 Βιιρδίαπενα, ρΟΥΠαΡ8 ουθὰ ἴπ {Π6 Ῥγοθίμηϊο 

Ῥογοά (8 126 Ρ. 894. 898). ΤῊΘ οΥρίπαὶ ομαγαρῦον οὗἉ ἃ ρδυ Ό]8 

ΜΟΓΔ ΠΟΥΘΥΘΥ ΟΥΘΠ ΘΡΡΘΑΙΒ 8146 ὈΥ͂ 5146 τι {86 ΠΟῪ ΒΘΗΒ6, 

6. δ. Τα. παξι-8 Ὅογπ᾽ ἀπ 'βοπ᾽, δον ᾿μχάάογ, δχυθογαπὺ 1 Π688, 

ΔὈυπάδποθ᾽ δηᾶ ᾿οσί]6, τἱο᾽, 

ΤῊΘ Ῥγόσοββ οὗ [86 οἰδηρ ἔγοπι δα)θοίνθ ἴο βιιββίαῃεϊννο 

8 ἰγθαιθη ιν ὑμαὲ {πΠ6 τηθαπΐηρ οὗ (Π6 δα]θοίΐϊνθ οδπὶθ ἴὸ 

ἱποῖυαθ {π6 ἰάθα οὗἨ ϑ8ϑοῖὴθ βιδβίδηϊνε ἰο σ οῦ (86 δα]θοῖγο 

ΜᾺΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ οὗξθη Δρ0]164. Τμ8 ναῦς ῬΒμΪρ᾽ σψ88 οὗϊοῃ 16 ξ 

ὈΠΕΧΡΓΟΒΒΟΑ Ατθοκ, 88 ἰπ {π6 ρῆγαβθβ ἡ τριήρης, ἡ πρύμνη. 

]π ΤΩΔΗΥ ᾿πβίβϑῃοοβ {Π0 αἰογοαῦ Ἰδηριιαροθ ΒΠΟΥ͂ ἃ ΤΟΙΊΔΓΚΑΡ]6 

ΘΡΤΘοΙηΘηΐ, 8πα ἔπογθ ἐπ6 ἀϑᾶρθθ ἱπ αιθβίοπ ΙΏΔῪ ἀδἰθ ἔτοπὶ 

. ἔπ6. [π60- Οουτηδηϊο ροτοά. Τῆὰ8Β τὸ πᾶν ἔθη. τ. δεξία 

(8ς. χείρ) 1μαἱ. ἀοχίγα (80. πιαμμ8) Ὅμ6 τῖρῃξέ μαπά᾽, Ο.]ν. ὅὸγ 

αἀοἷβ (80. ἰαΐπη) Ὃπ {μ6 τρί, οι. ἑαέϑυα (80. λαμάμ-8), 

Τὴ. ἀοϑοίμδ (86. γαπκὰ) Ὅπ6 τρις Βαπᾶ᾽, θὰξ οὰ (86 ΘΟΠΕΓΑΓΥ͂ 

τη880. ϑκν. ἀάξϊδιμα-8. (80. λάδϑέα-8) Ὑϊριῦ Βαπᾶ᾽, 1. σαργ-ῖηα 
Βτυξιΐδπη, ΕἸομιοπίδβ. 11. 80 
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'σοαΐβ ἤθβμ" Τῖ(ῃ. οὔ-ὅηὰ 688} οὗ ἃ ο-οαῦ Ο.0.8]. διδνγου-ἴνα 
ῬολνουΒ ἤοδη᾿; [μὲ. γᾶρ-τηα ᾿τατηρ- 614 ΓΈ. αοἱξ-δηὰ οαῖ- 

ΠοΙά᾽ Ο.0.8]. "οὐτίπα ᾿ΘΝΙΥ ῥ]ουρηθα απ, {8]1οὐν Ἰαπά', 5868 

δ 08 ρΡ. 1ὅ60 Πὲ 

Βα 8οπ)6 ξογπηαίίν Βα ῆχ 68 δοαιγθα ἐπ 5ρθοῖδὶ ἤαποίοη 

ΟΥ̓ ουηνογῇηρ Δα] θοἴν 68 Ἰηΐο δα θβέαπεϊνοβ, Ὀθίπρ 86 α 845 ἀδποηι- 

πδίϊνο 80 ΧῸ8 ἴο [ὉΓΠὶ Ππᾶπιο8 οὗἨ ῥθβοηβ ΟΥ̓ Ά [ΠῚ Π ΡΒ μοββϑβϑίῃν 

πὸ αὐγθαΐο Οὐ ἀυ γ ὙΠΟ. τὰβ ΟΧργοββοα Υ (6 οτίρίὶπαὶ 

ψ ΟΣ. -θη}- ἰβ ΨΘΕΥ͂ ΘΟΠΙΠΊΟΒΙΥ͂ 80 1804, ΘΒΡΘΟΙΑΙΠΥ ἰπ Οοτιηδηίο: 

6. 8. Ανοϑί. »παγσκαη- 'ἃ τπονία!᾽ Βοδιά ηηεαγ'ξα-- Ὑαογία]᾽, τ. 
στράβ-ων 'δηυϊηίοτ᾽ Ὀο8146. στραβό-ς ἱδρίπεϊπρ᾽, Γδὲ. Τ᾿ ξ- Ὀοοϊάς 

γζι-8. αοίῃ. γάματα ὉὙθᾶ οπϑ᾽ Ὀοβίάθ γώμρ- 8 τϑᾶ", τ. για -ἢ 

᾿δυςαπιη Ὀοδίάο γὰα-8. ὙοδΙΒῃ-Ὀτονα. 866. 8 114 ρ. 844 

Οἰμον βυ ῆχοβ οὗ {π|8 Κιπα δῦ ἰοπμα ΟΠ] ἴῃ βἰπρ]6 στοῦρβ οἵ 

Ἰλπριιαρθ8, ἃ8 -ὥφο- ἴῃ Βα] .-81αν., 6. β. 1108. παμ)ὄκα-5. ΟΟΟ ΔΙ. 

γἱοσαϊςἕ, 'πονϊοο᾽ θθ58 46. ηαἴ70-8. πουῖϊ 'ποπ᾽ (8 89 ρΡ. 914), δπὰ 
οτπι. -ρι9α-τ,), 6. 5. ΟὉ.Η.Α. αγηῆηθ ῬΟΟΥ τηδῃ, ῬΟΟΓ [ο]]ον᾽ 

68:49 αγϑὶ Ῥουγ᾽ (δ 88 Ρ. 267). 

Βυθδίδηϊ, νο8 ἀοηοίϊπρ 8ὴ δοί νγ7 ΟΥ βίαϊῖο 

Οιονα «οἰϊοηῖδ, γὙ6ΥΌ 84] ἀρ ϑίταοί ΠΟΆ ἢ 8). 

8 166. Τὸ ἀοποίο δῃ δου] ΟΥ̓ ἃ βίαίθ 18 ἴπ ρϑῃθγαὶ ἴῃ6 

Γαποίϊοη οὗ πὸ νοσῦ. ϑυθδίδηθνοθ ὙΠΟ ΟΧΡΤΘΒΒ 8 δοξίομ ο᾽ 

8 Βίαϊο, ΟΥ̓́Θ ὑΠΟἿΓ οχίϑέθποθ ἐὺ ἃ τῃθίϑρμοῦ, 88 ἀο ἔμοβθ σπϊοὴ 

ἀοποίθ ἃ αυλ] ν (8 17), --- δοίϊοπ ἀπά βίαίθ θϑίῃηρ ταραγάθα 88 

Βθϑομρίπρ ὕο {Π6 οαἰΘΡΌΓΥ οὗὨ πιαίθυὶαὶ οὈ)θοίβ. 

10 οὔνοπ ΠρΡρθμ8 ὑπαὶ {Π6 ηοηηθ, αοἰτοηἶβ8 068 ποῦ ΘΧΡΓΘΒ8 ἰἴ8 

ΟῚ Ἰάοἃ ΒΙΠΊΡ]γ, Ὀὰὺ ΤΟργΘβθμίδβ αἰβο, ὈΥ ἃ Θομἤπβίομ, ἘΠ 6 ποίϊοῃ 

οὗ ἃ Ῥϑύβοῃ οὐ {πὶπρ ὑμαΐ 18 'ἴπ 801ὴ6 ὙΆΥ͂ ΘΟππΘοίρα τ ἢ ὑπ 

φοίϊοη ; [ἢ Βιοἢ Βα βίδα γο8 οοΠπ16 ἴο ἀθηοίθ τηδίογϊα] Οὐ ]οοίβ. 

ΤῊΗὸ ἀοδίρπαίίοη οἵ {Ππ6 δοίΐοῃι πιᾶὺ θ6 Δρρ] 68 ἕο ἰΐβ (ρστλπι- 

τηδί!68}} 8076 οἐ: 6. ρ. Δοα Η Οοσπι. γαέ (ρτορ ον 'δάνϊοθ) --Ξ 
᾿μάνἼβον, ΘΟΌΠΒΘΙ]οτ᾽, βέγονι 8 γὄηι μη (ῬΤΟΡΘΙΙ͂Υ ἃ βύυθαταῖηρ) --Ξ 

᾿βίγθδιηῖπρ᾽ Μαὐθτ᾽, ϑογ ΦίθΥΜΉΦ (ρΡΓΟΡΘΓΙΥ 'Δπ Βἀογπϊη 9) Ξες 'δοσηθιηίηρ 
ΜΈ Δάογηβ. [Ὁρ. Επρ. σομηβοὶ (ἴῃ 6. 5. Θμοθηβ Οομρϑεῖ), ἃ 

φγίοῦ τας 'βοπιθί μία ὙΠοἢ ρτίονοθ᾽, ἃ λίπάγανοθ τες ἱβοῃιοιΐηρ 
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ὄνμ:-ς δἰ σῃί, οοππίοπαποο᾽, μάρπ-τι-ς (η1.) ᾿Βθίζοσ, χόρθοτ. [μἵ. 

ἨΊΟΥ͂Β, ἐϊι88ϊ-8, Ὀ68-ἰἴ-8, οὖβ, [ιο8-ἰἴ-8. ΟἿ, διε ᾿Θπιβιθηοο᾽, δ]}-ἰἢ 

Ῥαϊπιίπηρὴ. Οοἶλι. κϑ-ξωε)ιἐ-5 ᾿Ῥογέβοοη, οοχηρ]θεϊοη᾽, Μα-ἰμδί-ς 

Ἴοιβ, ἀοπίγαοτίοπ᾽, 8α]ι-ξτ-ς “8 ΙΟἸΚπ 688, {Π1π688᾽, χα-ϑζαγζΕ-5. ᾿ογοιτίοπ. 

ογθαίοα (ἰπρ᾽, Ὁ.11.6.. 8ι}ι-ὖ “ἴσα, μόνον οὗἉ βίσῃτ, ΔΠ4.Ὴ.6. ἐγ 

᾿αὐίνίπρ, σοιηπῖοι (σας 6- τίνα), τποδάον᾽, 111}. οδ-ἐἶ-5. ΟΟΟ 5, 

ἀω-ἶἴ “στ. ΠΤ}. φὶν- ῖ-8. 'ξοαβι,, δἰ) 5ἐ-8 ὍΘΕ ἴῃ ἐμ Ποοῖ οἵ 

οαὐο᾽, ρὲγεἢ-8. ῬΑΙ-τοοιν, ρ»]εοἰ τα δα θαγο., Ο.Γ(.51]. »ο-:παῖί 

ὉΟρΉΠο,, ογίϑεῦ δία, οομάϊοπ, ροβὶοπ᾽, δ56.- ᾿ΒΕΓΙρ. δ60 

8 Τ0ῦ ν. 394 ἢ 

-πἶσ. ΒΚκν, ἐδεκίτδ ἃ τοαΥπρ᾽ 0086, βονδγαποθ᾽, Θοεῃ. ἐτνοε 

Πθιη5. οΟὗἨ ἀθ] νογά 60, ΤΏ80Πὶ πη γ᾽. 5τ. σρν-χείτ-ῷ ἃ 5πὲ}- 

Ιονἱπρ᾿, ἡρ-πέτῷ “ποαῦ, ΟἿν. ἑάΐι 'ὰ ἀτί τἱηρ ἑοσίῃ, Βοοῖγ᾽, δηαΐη 

“συ οβαηρ, παγνοϑί,, ΘΟ}. απ α-δε8᾽,-8 ΙΔ ἀϊησ, Τα) αποέΐοπ, ογάοτ᾽, 

σα-γα]ιν-8 “᾿Ἰπϊομ θη, Ρ]αη᾽, 8ἰλοι-8 ἃ Βοθίπρ', ῬΟΥΓΟΓ οὗ Β:ρσἬΐ, ἐϑωπΐα 

πᾶῃδο, ΔΡρΘασιποθ᾽, 10}. δανγ-η}-8 'ἱχυαγγοὶ" Ο.Ο.5]. δγα-ςηὶ Ὅδη]ο., 

11|8. Ἔἰηκδηλ-8 'δίορ,, ΟΟΟΒ]. εὔφ-ηΣ πα, τοδᾶ᾽, 8.66 ὶ 95 
Ρ. 280 ἢ 

κἐιε-. 5 κε, σάμεξμι-δ ᾿σοῦγθθ, τναγ᾽, 1,81. αἀ-ϑορμέμτβ. Αὐϑεῖ. 

οἱ-ἰαἐιι-ὃ ᾿Δοοοιηρυβίίοι. οὗ {π6ὸ ον, ἀΙββοϊαἰοα, ἄἀθαίη᾽, (τ. 

χτιστύ-- ἣν ΤΟπη ἰηρ᾽, ἀχοντισεύςς “αν 6} π- γονίῃρ, Πρ πιὰ 

ἡανο μ᾽. Ιμκτ. αὐ-ἰδι-8. ογτέιι-β., σομιΐ-έιι-8. ΟΟΤ. »ηι68585 ἀθοϊ- 

ἴῃ, βομίοποο, Αοἴμ. ἐπιδ-ένι-β γί], ργοοῦ", ναλ8-ἐμ-8. “στον. 

116π|. ἐγεὼ-8. ἰδίμι-8 Ὑαϊπ,, 560 8. 108 ρ. 828 4 

εἴὸ- τᾶς. Ἐαδιτηιο- 8. “ΘΠ οπ᾿: αὐ. ϑῦμό-- ΘΠ θη 

οὔ τοι ροῦ, Ῥαβϑῖομ, οουγαρθ,, 5ΚΥ, ἀλδηιϊά-8. Τιαῖ. Κεηιιε-8. Τά. 

ἀμηιαὶ Ο.Ο.51. γι ᾿πιπιοκο, Β5Κὺ. ϑώγ-ηια-8 ἃ βονίπρ᾽, τ. 

ὀρ-μὴ ᾿ἱπιραϊδο᾽, ὅκα. ὀμά-ηα-8. ἽἼμς, ὈτΙσ μι 688᾽, αὐ. πσαρ-μό-ς 

ἙΠποοχηρ᾽, ἰγγεμόςς ΒΟ ΚΙπρ΄, ἀρπαγ-μό-ς ῬΙυπἀογίηρ, Ὀουττ), 

δκσμοὸ-ς ῬΑ οι, αἰν ϑίοπ᾽, τῖτει ᾿Θβυ πηϑίϊοπ, Βοποιχ᾽, γνω-ςμη 
“ἰπτοηέίοι, ορίμϊοπ᾽, [μαΐ. αρΐτημι-8. αἀπίτνια, ζάτ-πια. οι. ἀδ-ηι-8 

0.11.6. ἐκοτὴν ᾿βθπίομοο, ἡπαρτησπί, ροβίἐοπ, τ ουῦμ᾽, Ο.ἢ.6.. φἐγδ-ηι 

«ἰσοαα, [16Π. ἐμῆἤϑηια-8. ᾿θοπάϊηρ᾽, γόκβηια-8 Ὑοατ᾽, ϑβμϊληϊα- 

Ἃ ἐαγηίηρ᾽, δἄλψηινα-8.  βαγίηρ, Ο.ΟΒ]. τον Ὑηϊπᾶ, ἀηάοτι- 
βἰαπάϊρ. 866 8 12, 8 Ρ. 110 ΝᾺ 

τηνε τς ὅΚτ. ἀλάσςπιαη- δίαταΐο, ορθγαίίοπ, βθαΐ, ἀνθ] Ἰηρ- 
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Ὀἰδοθ. ἀγθοῦ, ὠφμαν- Οὐθατίοι, οὔθαῦθα {μη ρ, τ. ἀνά-ϑημα 

ἃ βοίϊῃρ ἃρ, {μας ΜΘ 18 860 ἃρ, γούγε οἤεδσίπρ᾽ ϑέςμα ἃ 

βίουίηρ ἃρ, ἀοροϑιῦ. 85Ξ1.κ. ἀά-πιαη- 'ὰ σὶνίπρ᾽, αΥ. δό-μα σι, 

αν. ῥεῦ-μα ῥύ-μα Ο.1ν, δγμαΐη 'ὰ βιγθαπηρ, βίγθατη, ὅν. δδάγ- 

-ηταη- ᾿ἱβαρροτγί, βοϑίοσίπρ' οαγο᾽, ὅτ. φέρτμα Ῥγαϊ οὗ ἐπ6 ψοπιθ᾽, 

Ο.Ο 51. δγότηιφ “δυτάθη᾽, ΚΒκν. πάντογιαη- ὰ βυτητποπίηρ᾽, ὄ-πιαη- 

Ἃ Βοϊηρ᾽, ἀμάν-πιαη- ῬὍτορ, βαρροτ. τ. ἥτμα 'ὰ ἐμγονὶηρ᾽, νόητμα 

ἐπουρ ὐ᾽, δρᾶ-μα δἰ, ζεύγεμα 'θοπᾶ, Ὀγϊᾶρθ οἵ θοαίβ. 1,80. 

μᾶτ-ηιος, ἱδεηιθη, ἄσπιθη, οογᾶ- πιο. ΟἾν, δὴ, 'ὰ βιθρρίῃρ, βίθρ᾽, 

ὀξίηηα ἃ βιυΚίηρ, βίσοϊκο᾽, ψαΐγηι 6411, οὐγ᾽, οἴῃ. λδέισηια 'θαγ- 

ἱπρ᾽, 8ζοί-ηια ἃ ρα Ο.Η. α΄. 8εζοπο τσ μίμθβθ, ρ θαμὰ. [Ι{ἢ. 

γδ-ηνὦ ἀθατί-θαγπ᾽, απσ-ηπ ᾿σχογοβοθποθ, ὅῬ,666 8 117 ρ. 866 Π᾿ 

-ο-) τἄ-. δ5Κκτ. 74ἀητ- α-ῆν ᾿Οἰγίι, οΥἱρὶπ᾽, ατ. γόν-ο-ς ὍΙΡΓ, 

οὔἴβρυϊηρ᾽. Οτ. χρόμτ-ο-ς 'ποῖβθ, ΤΠ ΣΙΠῸΣ, παρ ἰηρ᾽, Ο.Ο.3]. σγοηι- 

Ἡδυμάογ, Β5Κν. σμόξ-α-8 ἱδουπᾷ, ἀπ᾿ Αγνοβϑί. σαοδ-α- τὴ, ᾿ϑατ᾽. 
6. ὅλκ-ό-ς 'ἀταρρίπρ, ὑπαὶ ἩΠΙΟΩ ἄγαρθ᾽, τόμ-ο-ς ἱοαΐ, 51166΄, Οο.ἢ. 
φα-ἀ}ι-8 'δαρίαγο᾽, ἀγασίς 'ἀτιηῖν, ΓΤ. ἐφευαζα-8 ᾿ουίδὶ 6 οονοῦ- 

ἵηρ, 64 -οογουηρ Ο.Ο.5]. οὐϊαλὶξ ᾿οἸου. Οτ. ῥο-ηἡ οοά᾽, Π[ἢ. ᾿ 

ϑγαῦ-ὰ ονίηρ, Ὀ]Θοάϊπρ᾽, ΟΥ. φυγ-η 1μαἱ. βισ-α (Ιρθ, ΚΒ κν. 

ὀιιϊαά-ἄ Βρ!10, ἀἰϊνδίοπ᾽, οἴ. σίδ-α 'ρι. 866. 8 60 Ρ. 109 Κ' 

-68- -ο8- -8-. ὅ1κτ. ἀάβαϑ 'ρ]ογίουβ ἀθοά᾽, αγ. δήνεα ᾿δοι 868, 

168, 5ΚΥ. ἄρας ἄραϑ ἱσπουῖκ, τοὶϊρίουβ ρϑυξοσπιδησο᾽, [,δὲ. οριδ. 

ατ. ῥῖγος Τιαἰ. γῖσιιδ 'οο14᾽, Κ5Κν. ἀδῆαϑ “πα κὶπρ᾽, πάνιαβ 'οθοὶ- 

8806, ΓΘΥΘΙΘηΟθ᾽, Αγδβί, ἑαοῦ ουτθο. ΟὟ. ἦδος ῬΙοαδυγο᾽, αἶϑος 

τγαηα᾽, δέος ἔβαν, Αοἴι. λαξί8 'παίθ᾽, ασὶβ “ἴρατ, τ. αἰδώς 

888 πι6, πηρἀοβίγ. [,8[. ἔθροῦ, απιοῦ. 866 ὃ 181 δ΄, ν. 411 δὲ 

κἦθη- -ἰλθη- ἴὰ βοπιθ ΕἸΤΟΡΘαΠ ἰαηριαροβ. [μαὐ. σαρ-ὶ, 

γοϊσίσ, αοίι. σα-γμ)δ νοτῆον᾽, 8α}7 διτιο. 1,ἰ. γα- ἐδ, 

αοίμ. γα-}7δ 'ταῖϊο. [,αἰ. “ποη-ἰἶδ, ΟΟἿν. ὁγ-ην δὲς ποποσ. 866 

8 100 ρ. 394 ἢ“, 8 112 Ρ. 841 ᾿,, 8ὶ 116 Ρ. 801 δ᾽. 
ΟΥΒΟῚ βυϊῆχοβ υϑοα ἴῃ {π6 ἑοσιηδύϊοῃ οὗ πορῆπα αοἰϊοπῖβ “τ 1] 

86 ἀϊβουιθβθᾶ ἴῃ 88 166 ἀπά 158. 

ὝΆΘα ἐμ ποηιΐθα αοἴϊομῖθϑ Δα ὁπ] (0 ἀδποίθ τηδίθυίδὶ 

ΟὈ]δοίβ, ὑΠ6Υ Ὑ6Γ6 [180]6 ἃ 5.11 Ὀγμο Σ᾽ οχίθπϑίοῃ οὗ τηθϑῃΐπρ,, 

ΠΔΙΏΘΙΥ ἴ0 6 υϑ64ἀ 88 Δα] οἴνγο8 (ἐρ. 8 154). ἩθΓ6 ρϑυῦμαρβ βῃου)]ᾶ 



ἀτὸ Τπδηϊείνεβ. 8 185,156. 

86 οἰαβδοα ο. ρ. ὅ5Κν. ρἤ-ἐἰ-ὸ ᾿ΒΠΠΚΙηρ᾽ ἀπά ἑαρψα-ξι- 'ποί, ρ]ονίπρ᾽, 

ΟΥΡΊΠΑΙΥ ᾿δίθπομ᾿ ἀπὰ ᾿μθαΐ, β]ον. 

ἘΠ οΙαίϊοι οὗ ἐμ6 πονεέπα αοἰἑοπὶβ ἴο (86 ΤΙ ΙΒΙ το 

(ϑυρὶπ 6) ἢ). 

8 166. ϑ΄ή΄ποο ἐπ ποηέπα αοἰϊοηῖϑ ἀθποία ποὲ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ 

σΟΠἐπαο8 δοῦν γ θὰΐ 4180 ὁπ6 ΜΏΪΟΝ πιαῦ Ὀ6 ἀρἤἢηθα ἰπ ροϊπι 

οἵ ἔπηθ, {ΠΟΥ͂ Βοιῃθδέϊπηοβ Θοπηθ ἴο θ6 υϑθ8 ἴῃ γοΓΌᾺ] ΘΟΠ ΒΓ ΟΙΟΠ8. 

Ηδτγο, 88 ἴπ Ὲ6 οᾶ88 οὗ ἴπθ δα]οοῦνο (8 144), [86 δοῃπόχίοι 

στη (Π6 νοῦ πΙΔΥ ἱποϊαἂθ {Π6 ῬΟΥΟΥ οὗὨ βου θυ πρ' ἃ 0886, 8π4 

οὗ ἀϊδιϊπρυϊδηίηρ αἰ ογθηοθα οὗ ἐππθ, αἰογο ἰπ 48. οὐ δοίϊοῃ 

(θα 88 Ἰποιηθηΐθσυ, οοπέϊππουθ, ἱποθρίϊνθ) πα Ὑ οἷοο (ἀέαςλε8ῖ5, 

φοηπιιδ υογδὺ. 

ΤῊΪΒ. κιμα οὗ αβϑι μη] δύο ἴο [6 Ομυϑοῖο 8Π4 ΘΟΠΒΙΓ πο 0 ῃ 

οὗἩ {Π6 νοῦ ΔΡΡΘΑΓΒ 6. δ. ἱπ ΟΥ. τὴν τοῦ ϑεοῦ δόσιν ὑμῖν (Ρ]α..) 

ἘΠ6 ρ»ἱ οἵ αοἀ ἰο γου᾽, περὶ δὲ σφίσι καταδουλώσεως (Τπ86.} τε 

περὶ δὲ τοῦ ἑαυτοῖς καταδουλωϑῆναι (τοὺς Ἕλληνας), 1,αἱ. γοαϊένβ 

Εδαηι. Βαΐ ἃ 8{1}} τῆόγο οοπηρ]οίθ ᾿ἀθη βοδίϊομ 8 ΒΘ ὴ ἴπ Πα 

8γ6 681164 ἰπδηϊίνγοθ (α πα 800 }Π68), ΜΓ ΈΙΟΝ 8.6 οΥγϑία 1864 σῆβ68 

(Θ πο γΆ ΠΥ ἀ66.. ἀαί., 106.) οὗ ποίημα αοἰτοπίβ, Ατπὶ ᾿πβπ ΕΠ 7} ΤηΔΥ 

6 βεϊᾷ ἴο θῸ ΘΟΙΏΡΙ]ΘέοΙΥ ἔουηθα ὙΉΘη (8 ΠΟῸΠ ἰδ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ 

Τοραγ θα ἃ8 ἃ οαβθ- ἔστι ὈΘΙΟΠρίπρ ἴο ἰΐ8β ΟὟ βυβίθπι, ἀπ 18 

ΘΟΠΒΙΡΙΟΙΟΠ ΠῸ ἸΟΏΡΘΥ [Ὸ]]ΟΥ͂Β {Π6 ΔΙΔΙΟΡῪ οὗὨ [1[8 οΥρῖΠ 8] 186 48 

ἃ ΒΟᾺΠ ; ἐπ|8 18 ἔσιι6, [Ὁ Θχδιιρ]ο, οὗ α΄. δόμεναι δοῦναι Τιαἰ. ἄαγε, 

αὐ {Π6 Θαγ]οϑύ ραγιοα οὗἨ ψ ἜΟΝ ττϑ μάν τθοοσ. Βρίοσθ, πον ΘΥΘΥ, 

ΒΌΘΙ [ΟΤΙῚΒ ὍΘΙ ΟΟΙΙΡ]ΟΙΟΙΥ͂ ἰβοϊαἰθα ἔγοπι Π 6 ΠΟΠΙΪΠ8] ϑυβίθῃι, 

1) Ε. Μ ΊΠΠ 61πι, 6 ἰηδβηϊενι Ἰἰπσαδταπι βαηβοῦ. Βαοῖγ. Ῥϑυβ. αταρα. 

Οβα. ὕπιῦτ. 1.4ἱ. αοὐ. ἔοττηδ οὐ υ8ὰ, 1818. Ἅὅ. Φ011γ, ΟΘεβομίομέθ ἀθβ 1π- 

Βηϊν8 ἐπὶ [πάἀορθυτηδηίκομοη, 1878. Α. Τυάπὶρ, δον Ιπῆηϊεῖὶν ἐπὶ Υ ϑάα, 

1811. ΜΝ. Μά]]οτ, αταπιπλαῦϊοαὶ ἤοτιμβ πη ϑαπβκυὶξ οοττθβρυπάϊηρ ἕο ἐπ 

80-οα]]Ἱοὰ Ἱπῆπϊεϊνοβ ἴῃ τοῖς απὰ [,οἰδη, Εββαγβ ΙΥ̓͂ 420 ἢ. Η. Βτυπη- 
Βοῖον, ὕδον Ὀἰαϊοοίβραγθη ἐπ νϑαϊβοῦθη Θθοτγαιοῖιθ ἀθν Τηδηϊ ἐν ἔογπιθη, 

Κυμηβ Ζιίϑοῆγν. ΧΧΥ͂ 829 δ Ολτ. Βαυιβοϊοιαδθ, Ὀῖ9 [πβπὶ νυ] άπησ 
ἐπι Ὀία]οοῦ ἀον Οδιηδ᾽8, ἰοἱά. ΧΧΥΠΙῚ 17 1. Μόνον, ον πδηϊεῖν ἂον 

Βοιιοσ. βϑρτεομο, Οδιει. 186. Ἑ. ΥῚπάϊβοι, Ζυπι ἴἰτ. πδηϊῖν, Βοσζθη- 

ὈοΥροτ δ Βοίίγν. 11 12 δ. Δ. ΠδΏΘοΙΘ, Ποῦ ΟαοὈυγαυοι ἀ08 ᾿πῆπὶτῖγα δὶ 
ἄδθῃ δμὰ, ὕὕοτθοίζοτῃ ἀ98 8. ἃ. 9. δάμτη., Ποῖρς. 1880. . ΜΆ]]οτ, ὕνον 

ἀδη Ἰο το: αυβομθη [ηβηϊῖν, ΚΠ π- ΘΟ] οἰ σῃ τ Βοΐέτ, ΠῚ 186 δ΄. 





4132 Βυδδίδηξτοβ ἀοποίϊης ἃ Θαδ] Υ. 8 156,1ὅ1. 

φμαηι (βοη.), λὶς υογδγξ (ΞΞ- οογδοιπάϊαηι) ρον ἀἰα ἐξ (ῬΊααΐ.). ΤῊΪ8 

104 ου ἰο 860 }} σοηϑίσιοίϊομθ 88 ΟἿ. τὸ λέγειν, 1,εἴ. ἑποης απιᾶγε 

(ΡΙαυἱ.), ποβρίγμηι ἰϑέμα ὑοῦ ἐγιδίς (ῬοΥ8.), μξὶ ργαφίον ρμίδγανε 

(Βον»), φια λμϊμ8 τυόγο ὁ58.8 (86ῃ.)}) ἀπα 8ὸ ἔοσίῃ. 866. Ῥᾷὰὺ] 

Ῥχπμο.3 811 ἢ 

Βυθϑίαπενοθβ ἀθηοίϊηρ ἃ 4υδ]}ὺ (ΑΡδβέγαοέ ϑα0- 

δίαπίν 658 ἱπ ὑπὸ βύτὶ οἱ 8686). 

8 161. ϑυθδίαδῃτινοβ πο ἀθηοίθ ἃ αυδ]γ., οὐ {ποῖτγ 

οχίϑίομοθ ἴο ἃ πηθίδρῃμοσ 7ι8ὺ 48 ἀο (Π6 πορηΐπα αοἰτομῖθ: ἅπ 

αἰἰτϊθαΐο ΟΥ παίῃχα! 08} 7 8 τοραγάθα ἃ8 6] οηρῖηρ ἰοὸ [Π6 

οἾ488 οὗ τηδίουϊαὶ οὐ]θοίβ. 

ϑυθείαπίίνοβ ἀθποίηρ ἃ ἀυ ] ΠΥ οὔἴοα οοπ16 ἰὼ ἀοβίσπαίθ {Π6 

ῬΘΙΒΟῊ ἰο ὙΠ ΠΟΙῈ [ἢ 6 πα] ἐγ ΒΘΙΟΠ ΡΒ, 6. κ. Δ[οα. ΗΟ ϑμφομα -τ ' τοῦτ - 

ἔα] ῬΟΙΒΟΏΒ, γοιηρ ΓΚ (οΟἢ δού  6Ἰγ}" ΟΥ ἃ 51 ρ16 γο ΓΒ] ρογβοπ᾽, 

[Επρ-. ψοιίἢ}. Βαΐ 10 18 αἰ ΒΗΘ] ἴο τηδὶ πα πὶ ΔΠΥ͂ ΒΠᾺΤΡ αἰ 50]πο 0 ἢ 

Βοίνγθθῃ (86 βοραγαίθ 1868, δῃα {πογοίοσθ (ῃ6 ψογβ ΠΟ} 5ῃονπ 

{Π}18 ΒΟΘΟΠΩΆΤΥ ἀονθοροιηθπὶ οὗ πιθαπὶπρ' Μ11 Ὀ6 ἰγθαίθα δ]οηρ 

ΜΠ} ἔη6 τοβί. Τὺ 18 ᾿πηρογίαπί 4180 [0 Τϑοορηἶβ0 {π6 ἔαοέ ἐμπαὲ πὸ 

Βαγὰ «απᾶ ἴαϑὲ ᾿ἴπθ απ θῸ ἄτασσῃι θοίνγθοη ἐΠ|18 οἶα88 ΟὗἨἁ ΠΟΙᾺ 

δηα ἐπ ποριΐηα αοἰτομῖβ ΔΓΕ ΓΠ6ΙΤ ΒΘΟΟΠ ἀΑΤῪ ΒΠ8608 οὗἩἨ πιραπίηρ. 

ΤΆ 18 παΐα γα] μοι ρα ἐμαὺ π6 ἔπσο αἰ ν 8: 0η8 Βῃου]ὰ οὔἵθῃ οὐ ϑυϊδρ. 

ΤῊ βυῆχϑβ ἐπαὺ πιοδύ ἐγ ΗΟ ΔΡΡΘΆΓ ἴπ ἴπ6586 αρϑίσαςὶ 

ΠΟῸΠΒ ἅγ6 ἰδ [Ὁ] Πρ. 

-ἰᾶ-. Ανοβί. οἶϑέα- ᾿νιβάομι", ΟὟ. πινυτή Ῥγυάθηοθ, ἀπᾶοτ- 

βίβπαϊπρ. 110. φοξίὰ Ὑ6Ι]ονγ δβ. [αΐ. )μυοπέα οἴῃ. 7μημάα 

γοῦν, Κκν. ρᾶγπαία- Ο.Π.α. μώπαα Ο.Ο.81. ρἰπποία ᾿ἔᾺ]π658᾽. 

5Κι. σῃσναίᾶ- ᾿αΝΓ]Π 658᾽ αοίῃ. φάμγίβα “τοῦ ]ο᾽. 5Κτ. ἀτγσλαίᾶ- 

Ο.ΟΘἙΙ͂Ι. ἀἰέγοία Ἰοαρίμ᾽, Τὰ ασθοὶκς πὰ ϑ']αυοηῖς ἀγα ἔουπά οοη- 
ογοίβ ποι {{Κ6 ἀγρότη-ς ᾿δουπίτγιηοπ᾽ ἡμποία ᾿γουϊῃ᾽, 866 8 19 

Ρ. 220 Εδ, 8 80 Ρ. 288 Νὰ 

«ἐαξὲ- «ἐαἐ- αὐὰ -ἐπέῖ- «ἐπέ-. 85.καὺ. βαγοάξαξι-- 8αγοαίαί- 

ῬΟΙΡ] ἔθη βθθ Αυϑϑί. λανγραίαϊ- βαϊοιγ" τὶ ὁλότης ἰοία]γ, 
ομξγοίγ᾽. ΟἿ. νεότης Ὑουίῃ᾽, 1,4[. ποσὶ 8 ΔΟΥΘΙΓΥ, Βίγϑη ΘΠ 688᾽. 

1) Ορ. ὙΥ̓́δΙΔΊΙη, Πθὺ ϑυθδίαπεϊνογίο Γπῆπἰεῖν [1π| δἰθῖπ], Ατομῖν ἔτ 
1αι. Τιοχίκοσν. 1ΠΠ| ΤῸ ἢ 



8 151,168. Αἀ]οοίνοϑ Ρδγ8}181 ἰο ΑὈὐβίταοι βυθδβίδηςνοβ. 418 

1,αἰ. ἡμροη 8 διὰ ἡμρομέβ. Ο1ν. οὐπέι ᾿απὶϊα8᾽. Αοὗμ. φαγιάϊΐη- 

ἀδ-8 ᾿οοιημηαπηἰα8. 85,66 8 102 ρ. 808 Ν᾿ 

-"ᾶ-. Αγρβί. ρογπᾶ- Οοἰμ. ἐδ “π]πο88. Κκν. αγαμά 

«δογορίία46, ἀρο. 866 ἃ 6ὅ Εὲ ρ. 188 Νὰ 

-ἀο- -{π-. 81κν. μά ἐψατηι ᾿στογη688᾽, ἐγαίξἤψα- 'θχο ]6ποοὶ, 
Ο.Η.6. φσέ-Μιογὶ ᾿ἀἴποβθ, αβϑβαϊποαβ᾽, ΓΤ. ἐΐγίιβ Ἰοηρίμ᾽, Ο.Ο.81]. 

οϑέγ76 ΒΒΔΥρποββ. Οτ. ἀγηνορίη ἹΩΒΗΠΠ688, ἀναρχίᾶ ἉἈΠΑΓΟΙγ᾽. 

1,Αἱ. αμάδοία “ῬΟ] ἀπ688᾽, πιοαοϑέϊα Ὑποάογαίϊοη᾽, 8αρίθηΐία ᾿Υἰϑάοχη᾽, 

5366 ὃ 68 Ρ. 122 ἃ 

-ἔμο- -ἐμᾶ-. Βκα. ἀδναίνάτηι “αἰγὶ πἰ γ᾽, ἐμοίέυά-πι “Ῥαγ γ᾽, 

βαίμπαίυά-ην ᾿ἸπΒρ᾽ γαίϊοπ, ροϑϑθβϑίου ΟΥ̓ ἃ ἀδιγ. οί. ῥίναάν 

βουυιπἀ6᾽, ἤαβυώ ᾿δαταϊ γ᾽, Ο.Ο 851. φόϊεδέρο ἱνϊοϊοπο θ᾽, 866 8 61 

Ρ. 118 ἢ 
εεἰ-. Ῥροιορφίϊ-8. ᾿πγβίο! ἃ ομαγαοίθυ, ροπίαα, [ῃ6 παπιθοῦ 

Βνο᾽: 5Κτ. ραγοζκε-ὅ ΟΟςΕ]. βπιέ Ο.Ο.51. ρεοῦ. 5κτ. ψευαΐξ- ᾿Ἰιδι ἀοπ᾽ 

(οτῖξ. ἵγουῦμ᾽ (αθ8ι5.) Ο.Ἡ.α.. μσμμά ᾿γουξῃ, Ο.ΟΒ]. αἀἰϊάφοβει 

Ἰοηρίμ᾽, ᾳϑοϑέῖ ᾿ΠΑΥΓΟΥΤΏ6 88. 85.866 8 99 ρ. 298, 8 101 Ρ. 806 Ν᾿ 

-68- τοϑ8-. ἔἤγθᾳθ08- 'ΒΊΟΟΠΙ, ἀδγκ 688: ὅϑ'Κν. γάγα8 (Αὐτπθῃ. 

γεἶ) ατ. ἔρεβος οἰ. γἱφὶ8. 5. νιάϊαϑ8- ἱστοαίμθθβ, 8ἰΖϑ᾽, ψάξαϑ8- 

ἙΙουγ᾽, τ. εὖρος Ὅγχοααιμ᾽, μῆκος Ἰοηρίμ᾽, βένθος ᾿ἀδρίμ᾽, μέγεϑος 

8ῖΖβ, ρυθαίπϑϑθ.. [,8[. Ῥομ8 ᾿σθαττη οὗἉ ἰονθ᾽, ἰση ον ὙΤΘΆΥΪΠΘΒΒ᾽, 

ἰδῦον" ᾿δτλοοίῃηθϑθ, ἀπμῖοοι" ἱθυσθοίμοθβ. 860 ὃ 181 ἶ ρ. 411 Εἰ 

[πῃ 811ρ]6 »τοιρ8 οὗὨ ἰδηριαρθα: 6. δ. [μα. -ἐδαάϊτη-, ζονγέϊ 

ἐπα δα] θββηθββ᾽, ἰαβϑι μα “τ Θατίποϑϑ᾽ (ορ. 8 128 Ρ. 409), 110}. 

-γὸέ-, ἀαμκϑαγ δὲ “ποῖρμξ, μἰρηπθ88᾽, Ο.0.3]. -δα-, σάϊοδα ᾿νοκοά- 

Π688᾽ (δ 18 Ρ. 211 [. 

ΤΕ Βοϊαίίοη οὗ Α ἀ͵οούίγο8 ἴο Α θίτδοὶ 0 8ἴδπη- 

ἐἶγθ8 (πορηῖπα αοἰϊοηπῖβ δια βυθβίαπίινοβ ἀθποίϊπρ 8 

408}107γ} ἔογηθ ἃ ψ0ἢ {Π 6 88 116 Β}Ἐ]Χ68. 

8 168. [ἴῃ οΟΠΟΙ βῖ0π Ὅ717 ΠΑΥ͂Θ ἴο ἀἰβοιιβ8β ποθ᾽ αιιθβίϊοῃ 

ΠΟ ὈΘΑΓΒ ὌΡΟΩ (Π6 οτἱρίπ οὗ (16 βυθδίαπενοθβ ἀθηοίϊηρ δἢ 

Δοίΐοη ΟΥ ἃ . Δ} Π γ ἃηα [ἢ 6 φΘΠΘΟΙΑΙ τοίου δούνγθθῃ αἀ]θούϊνθβ 

8πα βυθδβίδηξίνοθ ἰπ 1πᾶο- ΘΓ, Δ Ϊο. 

ΜΔΩΥ ποὺπβ ἔουσιηθα ὙΠ 0-8υ Ἔχοβ δοὲ Ὀο ἢ 88 δα] θῖν 8 

Δα 88 αὐβίγαοί βυθβία με γοθ; 88 ἃ τὰ] ἰδ ΠάρρθηΒ ἐπαῦ ἐμθ 



Α1. Αἀ]οσέϊνος Ῥαγα]]ο] ἴο ΑὈβίγασε ϑυθβίαπεντεβ. ὃ 158. 

ζοτηϊηἶπ8. ΟΥ πουΐου ΤΟΥ. ΙΠΟΓῸ ΤΆΓΟΪΥ {παΐ [Π6 Π]Δ86Ώ]π6 [ὌΓΤΩ 

ἴ8 ἴῃ 6 ὁπ ΜΉΘ 8 ἀ86α βιιθβίαπεϊνα! ιν. 16 {η6 δα]οθείϊνθ 5. ἃ 

ποηιθη αροηΐδ, 6 ὮΆΥΘ ἃ ΟΟΙΓΟΒΡΟΠΟΪηρ ποηιθη αοίϊομῖβ. 6. δ. 

5Κτν. ογμίά-5 ᾿θοπίπρ᾽: εγμίά-ηι ἢ. Ἃ Βονπίπρ. δΒοοά. Οὖ᾽ 1 τὲ 
Ῥγοαϊοαίθθ ἂἃῃ δἰ θαΐθ, {πὰ [πΠ6 ΟΟΥΤΟΒΡΟΠα Πρ βαρ βίϑηςζνο 

ἀοποίοβ ἐπ αἰἰσϊθαίΐο, 6. β. Τἰτ. φοῖία-8 Ὑ6Ιονπ᾽: σοδέὰ ἴ. Ὑ6]1ον- 

Π6Ξ8, 

ΤΊῊΘ [Ο]]Ονμρ' ΓΘ ΘΧΒΠΊΡΙ68. 

«ἰο- -ἰᾶ-. 

Ἐδιΐπἶπθ. Αὐυδβί. οἰϑίᾶ- ᾿πιβάοπι᾽: ὅ5Κγ. οὐξξά- ρατίς.. ἴῃ 
16 ποϑαΐ. ᾿οθβεγυδίίοη, ἐδουρηῦ, ἱπέοπε, βρίγι, τ. πουτή Ἴπ- 

ἰο]]Πρόποθ, τιβάοιη᾽: πενυτό-ς π.6ΠΠροηῦ; γενετή Ιστίῃ, οτὶρίπ᾽: 

Τ1,αἱ. φορῖξμι-8, βροντή ἩὩπυπάοτ,, 1,αἱ. οἤδηβα ἃ Β: ΠΟ ΚἸπρ᾽ ἀραϊπβί, 

οἴἴδηοο᾽: οὔδηβιι-8: γορμΐδα Ὑδ]θοίϊοπ᾽: γϑριίδι-δ; ππρξηβα θχ- 

Ῥομάϊιγο᾽: ἐριρδηϑι-δ; πιπῖία ῬῬαΠΙΒητηθηΐϊ: ηημἶθιι-8 ἰπαίθαα οἵ 

Ἡηοϊ(οέπ-8. (16 ἰβοϊα οι οὗἩἨ ἐπ6 βυθϑίαηθηνο ἔγουσαθ ἐπ Ῥαγί!οῖρ]θ 

ῬΙΓΟΒΟΓΥΘα 10 ἔγοσῃ {86 ΔΑ ]ορ 8] ομδηρο τ Π16}} αἴοοίοα {ῃ6 Ἰαἰξοτ), 

5κτ. πιγῥβά- 'σταβροᾶ, ἰοποποά, ΟΟἿν. οά-ραγέ οἀ-δατὲ Ὀ]ΑΙο᾽: 
ἀο-δέοίδ, ἍΠ4.1ν. ἱδαΐατη οδί᾽, (στ. δήγίά-8. ατ. φερτό-.); ἰοίῇ ἍἍΠ: 

σΟΙΏΡΆΓΘ (Πἷ8 δπὰ (ἢ6 1,α[. ἐμέμ-ηι {πιῖιι-8 παδ᾽ τι Τιαΐ. -ἰέμ-8 

(αὐ-᾿πέιι-8 οἷς.) Ῥδϑρυκ]οά, 8βο]64΄, Θοίμ. ϑἐζκαπάα Ο.Ἡ.Ὁ. δοαπία 

'ἀθρταοο: ΟΙἩ. Ε΄. 8οαηπὲ ᾿βΒμῃατηϑᾶ: Ο.Ἡ.Ο. ογαλέα ᾿ἔδατ᾽ : Οοίῃ. 

Ζαύν.-8 “ον; Α.8. χκᾶ ὍΔΗΪο᾽ : 5κν. λαΐά- ᾿Βπχιτέο π᾿, 1,11}. 

φοϊίὰ-- γο!]ονποβθ: φοζία-8. Ὑο]] ον; δαηκίοβ 9]. ῬῬοϊβίϑγοιβῃοββ, 

βίογια᾽ : δαμπία-8 “Ὀοϊδίδτουβ. Ο.0.8]. υγγϑέα ᾿οοπάϊϊοπ., βέαΐθ, 

Ῥοβι(οη, βίαρο᾽: ΚΚν. ογέξά- 'γογβϑιιβ, ΤῊ βϑοοπάδγυν [4ρ. βυῆχ 

εἰᾶ- ἴῃ Τιαἰ. )μροπία ϑκτ. ρᾷγμαία οἵα. βΒῃουα 06 δἀαρᾷ ἢθγθ, 

866 Ῥ. 288 ἢ 

Χοαυΐον. β5Κε. τηγέώτηι ᾿“ἀθαιθ᾽ ΟἩ.Ο. »πογα ᾿πυγάοτ᾽: 5Κτ. 

Ἰτηγίά-8 οα΄, 81κῦ. ριαίάτηι Ἱαθαπίηρ, ορίπίοη, ἱπίθηϊ᾽ 1,αξ. σοηι- 

«»ιοπέμτηι άθα, ἱπνοπέϊομ, ἀθδῖρη ΟΟν. ἀον-ηιοὲ οΥρ [Ὁ] Π 688᾽ : 

5Κτ. τιαίά- (Ππιουρηξ, ἱπιοπάρα, 140. Ἐξισιε-ίο-νν ἩλΟΌΠΥ οὗ 
Ἠρατίπρ᾽ Αγοϑϑί. εβγαοίθ. οἴῃ. ἀϊαρ: 8Κν. ἐγιίά--5 ᾿ποαγσᾶ᾽, 5Κτ. 

βγιεἑτ-ηι ᾿Πονίησ, Βοοά, βέγθαπι: δγμέά-8. ᾿Βονίμρ᾽; 8ἐπίά- τι Ἴδὰ- 

ἀαξίοη, ῥγαϊβο᾽: βέμξώ-8. Ῥιαϊβθά, Ἰαιάθα᾽; τηηνἄηίατηι  ἀοΐπρ οὗ 

Βοπουγ: »ηἄηὲξα-8. ο ὙΠΟΠῚ ΒΟΠΟῸΓ ἰ8 ἄοπθ, Βοπουγρᾶ᾽;: Αγοβί. 



8 158. ᾿Αἀ)θοξΐνοθ Ῥαγα]]6] ἐο Αὐϑέγαοὲ βυδδέαηξνθβ. 41 

7τα-ἄκέε-τι ἼΘΙ, Βυσορββ᾽ : Κγα-ἀαία- ᾿6]ρ6ά, τιδᾶθ᾿, ΟΉ. Ὁ. γονίά 

᾿βαυϊριαπι᾽. Ο.Ο.8]. ρᾳίο “ζοιζογ᾽: ρατίϊο. μοί. ἩΗδτθ τὸ τηυβὲ 

8180 οἶαββ ἄρ. -τερτίο-, 88. ἴπ Βα. ἐγσηιαία-ηι 'ὰ Ἠβίθηΐπρ, ἰο᾽ 

ΟΗΟ. πε μημιπί Ὑοραΐθ, ομαγβοίου᾽, [ναἱ. οὔφηδηιθηΐμ-ηι, 800 
Ρ. 249. 

Μαβουϊῖπο. 5Ξ1κν. σηα-ία-8. ὍΪον,, βἰαγίηρ. Αυρβί. βἐμἐδ 

᾿Ἰαπάδέϊοη, ργαγοι᾽, ὁρ. 5Κν. ἢ. ϑἐμέά-η. ΟΘὕ. κονιτορτό-ς ἱταϊβίῃηρ 
οὗἩ [π6 ἀυβί, οἰοπα οὗ ἀιυδί) : νέτορτο-ς “ΠΟΎΪΥ ἀγίβοπ᾽ [μαὐ. ογέμ-8; 

ἔμετο-ς γοΙ ΑΙ Ἶπρ: ἐμετό-ς ὅν. συαριΐξα- 8 ̓νοτηϊ οὔ, στρατό-ς 'δη- 

οδιηροά ποδί: ὅΞ1κν. ϑἰγέά-8 ατ. στρωτό-ς ᾿ουξβρτοιί, οαἰβίτοίο 6 4᾽; 

οἶτο-ς “[αἰο΄ : 5Ξ,Κν. Ἔέα-8. ᾿Παβιϊπρ᾽ [Γιαἱ. -ἐξμ-8; φόρτο-ς Ῥυγάθπ᾽: 

φερτό-ς ὍΘΑΤΑΒ]ο᾽ 81κγ. δὴγίώ-8. Ὅοτπο᾽; ϑάνατο-ς ᾿ἀοαίδ᾽ : ϑνητο-ς 

Ἱπογία]᾽; κωκῦτό-ς Δ] ρ᾽, κοῖτο-ς ᾿οοι ἢ’ (101 κοίτη) δηᾶ ΟἴΠΟΥ 

Οχχ. [ιαΐ. Ἰϑείμ-8. (ἀπ ἰδοίιι-η1) οι ομ᾽, ἐμέμ-8 (ἀπά ᾿ωμέμτηι Ἰα Δ᾽, 

οΡρ. ΟΙἿν. ἰοίμ ἢ. αὔονθ. Ἀ.8. Ο.106]. 8088 ἰβοαί᾽ (ὁρ. 1,α. 8μ- 

-δέβ88α ἔ. 'ΔΙΑθ.8}}}: 5.Κν. βϑαΐῥά-5 “1{{ἰππρ᾿ Τιαΐ. οὔ-8688ιι-8; ΟἩ.Ο. 

σίιραϊδὲ ᾿ταϑηίίοπ, πιο: 5Κτ. μἰίά-8 'βροκαπ᾽; Οο.ἢ. γιδβ-8 ᾿σταί μ᾽ 
ΟΙἪ.Ο. γεμοῖ ᾿θρί δ, ἰοαροῦ, οουταρο᾽ Ὀοϑιάο Ὁ. .8]. τιόο ἑ ἴο 

ἄατο᾽; Ο(Ἡ. 6. 3», ο8ὲ (απᾶ Ο.166]. 2 γοδὲ ἡ.) ᾿ἴγοϑβῦ: θθβίάθ ἡ γἱοϑαη 

Ὧο ἔγοζθ, [{}. δὲέα-8 'άν δ Πρ, Βουβο᾽: Βα. δηέώ-8 ὍΘοΟΠΙΘ, 

Ὀ66η᾽, ὁρ. Ο.1ν. δοέϊ, ἢ, (ἀν ΟΠ Πρ-Ρίαοο, μαι’ 5Κν. δλέώ-η 'οχβίθῃηοο 
σὰ ΡονγΟΓ, Ὑυ 6 ὯΓ6, ῬγΟΒροΥ γ ; ηταϊϑσία-8 (ἀπ ηιαϊδεέα) ἝΡτΟΔΙ : 

6τ. μκτό-ς ηϊχοά᾽, ἐνήγέα-8 ὉποΙοβαγο᾽: ἐυόγέα-8 'σταβροᾷ, Θμοϊοβοᾶ᾽, 

οὗ οουγ86 ὑποβθ ΓΔ Δ Τη 80.116 ΤΌΓΠῚΒ ΠΊΔΥῪ ΟΠ66 Βᾶγο ὈΘ6ΟΠ 

ποαΐοσ. Ο.0.8]. δι ᾿παμη ον ρο- Ἰδέ ᾿ὁπυπηογαίίομ᾽ : 5Κτ. οεἶξά-8 
ἉΔΙΥΑΙρΟα ἴῃ ΤΟΝΒ ΟΥ̓ ἰαγοτῦθ᾽, ὁρ. 5Κν. οὐ Ἰαγεοτ; ροαϊ} ἐδ 

'σταβρ, βιρρογί ροάξ-)εἰδ ᾿σταβραα, υπάογίαϊκοη᾽, 

Βοιδτκ, ὙὙΠᾺ τορατὰ το [Π6 τοϊδίϊοπ οὗ ἴπ9 ἤοττωβ σε τόσα] βπὶ 
οὗ {89 βἰγοηρ στδᾶθ ἰο ὑ])οβθ υῖτπι (πὲ οὗ ἴῃ6 πθακ στα (6. ρ. 0.6.8]. 
Ῥαίο μρί0) 800 Ὁ. 221 δθουο. 

-ηὸ- τ-Ἠᾶ-, -θη0- -ΘΉ ἅ-, -οθ-» -οΟἩᾶ-. 

Εϑπι. Αγυοβί, ρογνᾶ- Οοὐμ. γμμιϊδ “[ὈΪποβθ᾽ : Αὐυϑϑί. ρου μα- 
Θοίμ. “ε1-8 “1}}, 8κν. )Ἰαγαμά ᾿ο]4 ἀρο᾿: 5Κτ. )αγαμά- ᾿ἀθοτορίθ. 
ΟΙΗ. 6. ἐπα ποῦ: Ο.166]. 8έοἰθηη βίο! οπ᾽. 

Νρυΐ. ΟἩΟ. τογη Α.8. ἐογη ηροΥ, πτϑίμ᾽, οτῖρ. ᾿ὰ ἕοσῃ 

ΟΥ Τοπὺ οοπαϊίοη οὗἉ {110 ἐδιηροι: ὅΞΞκν. ἀὔγῃά-8 Ἴοτῃ ἰο ῥίθοϑβ᾽; 



416 Αἀϊοοϊίνοβ Ῥαγα!]οὶ ἰο ΑὈδβίταοὶ ϑυθβίαπενοβ. 8 158, 

ΟΙῊἩ.α. »ποὲρ ᾿[Ἰβεμῃοοᾶ, πιηϊβοιιίοζ᾽ : γηκπϑὲρε “188. ἀθοοιἐ}]. ὅ Κτ. 

νάϊιαπα-ηι 'ὰ ΟΑΥΤΥ Πρ : ραπαπα-8 ᾿οΑττγίηρ᾿ Ο.0.8]. νοσορὶξ ᾿σαττ!ο: 

νάγίαπα- ᾿Γαταΐησ, τηοίϊοπ᾽ : σαγέαηα-8 'βοϊἰπρ' ἴῃ τηούϊοπ᾽; ηεάμα-η 

᾿ΠἸΘΑΒΌΓΙΡ᾽, πιθϑϑαχοιηθηΐ: οἐ-πάπα-8 ᾿Ἰλοαβυσὶπρ οὐδ, Ο1}. 

δαέγαν ἱπῇ. ἱσοατ᾽ : δαώγαη-8 Ῥογῃο᾽, 
486. ὅτ. μόμα-5 (α180 κόμα-"ι εὔπα) θα : εὖ 4-8 μοῦ. 

5Κνι. ψγα7ῆά-8. Ὑθγογθποο᾽: ΟἿ. ἀγνότς ΜΟΓΙΠΥ͂ Οὗ ΤΘΎΘΓΘΠ66, βδογθά. 

Ρυτο. τ. ϑῦνο-ς Ὁπβοί, ρῃθ: 5. αδνα-8 'νἱοἱοπέ, ἀρίταϊοί. 

ΟΙΗ.Ο. 8εἴμ ἱν 5: 01 γ, Ὀτὶρμίμθββ, ρ]οδην : 8οῖη ὙἸΒ1 Ὁ16᾽. 

-ἴο- -ἰᾶ-. 
Εθη. ὅν. ἀγίψά- ᾿ἰπβιοίίοπ, Ὀθνιἐομτηρθη : ἀγέψα-8. ᾿ἴλοϊοη- 

ἀυβ᾽., τ. φράτρία Ο.Ο.8]. δγαίνγ)α ᾿Ὀτοϊουποοᾶ᾽ : ατ. φρᾶτριο-ς 

οτῖρ. ᾿Ῥσούμουγ. τ. ἡσυχία Ῥοδοθ᾽: ἡσύχιοτς ᾿Ῥοδοοία]; ξενίᾶ 

᾿μοβριἰα! γ᾽: ξένιοτς “ΠοΒρ (416, [ι6ὐ. ποαΐα 'ρ, οὐἸπιθ᾽ : ποχῖμβ 

“αν, οὐἰταΐπα]. ΟΉ.Ο. ἱμσῖ (συ μϊοἢ ᾿πιρ]168 ἃ ργδοράϊπρ ἤἰπζ-1δ-) 

Ο.ΟΞι. τόξα Ἰιο: ΟἩ.α. ἐμὲ ἱκὶ Ο.Ο.8]. δὲ Ἵγϊπρ, ἔα βο᾽, 

Α.8. πγὲ Ο.166]. ψί-" 'α86, δἀγαπίαρο᾽: Α.8. γέ ΟΕ. ηιμεὶ 

86 μι], βουυῖοθα 16, 0.0.8]. ἐδπιϊπὶπθ8 ΕΚὸ 8ιεθα ᾿ἀΥΥΠΟΒ8᾽ φγοξήα 

Ὅ0Π1γ᾽, 866 Ρ. 181. 
Νουΐ. Κ5κτ. νάογψατια ᾿Βρθακὶπρ, πο, Ὀ]δτηθ: ὑἄοψα-ϑ 

᾿Αἰοοπάμθ᾽; ἀδαίγέψα-ηι ἸοΥΑΒΗΪρ, Βιιρτθιμδογ᾽ : κῥαίγέψα-8 ᾿ῬΟΒΒθββίπρ' 
Ἰογάβμρ, γα ]οτ᾽, ΟἹ. σφάγιο-ν Ὁ οΥπρ,, Ὀθαβὲ οὗ οἴου πρ᾽ : σφάγιο-ς 

“δε κίηρ, ΚΙΠ παρ᾿; ϑελκτήριο-ν ᾿Δ46]ρῃ , οὁπομαπέπιθηί : ϑελκτήρφιο-ς 

“Δ6] ]ρ δπρ, δπομδηξπρ. [μὐ. αμσωγίμτηιν ᾿'δοὶ οὐ ἀϊνί παίϊοη, 

ΡΙΓΟΡΒΘογ᾽: ἀμ γῖμ-8 Ῥτορμϑίο. ΟΗ.6. σέ- ιονὲ ᾿δα ὈΠΙ γ, α86- 

ἔᾺΪποΒβ᾽ : σίοζογὶ δα 4016, ἀϑοῦα], ΕᾺΣΕΠΘΥ ΠΊΟΓΘ ἔοσταΒ {Π|π 1 1Ὲ. 

ἐἰξεϊ-8. 'σαί, ὈΙον᾿ (: 5Κν. ζαγέψα-8. Ὅο θ6 Βατχπ οὐ οὐ 08) εἴα. 

πὸ ἀοαδὺ τοργοβοηὺ οὐὶρίμαὶ πϑυύοτβ; 8660 Ρ. 124 ἢ. 

-ἰπο- ἐῃηο-. ἘΧΔΤΆΡΙ68. οἵ ποιυύθυ ἔογυπιθ ἀῦὸ ΟΟἹῬΟΥ3. 

οαγίαπα- ᾿λοίϊομ᾽, 1ο6. εαγέαμαὶν δρᾶ 88 ἰπδηϊίγο, [.8ἐ. ρθη. ἀαηπαϊ 

ἢ ρνίπρ᾽: [,αἱ. ἀαπάμ-5 ἴο Ὀ6 ρίνοι", ΤΠ. βὰλέϊα-8. τογααθη- 

ἀυθ᾽, 866 Ρ. 161 δ΄ 

-ἐπο- -ἰμᾶ- Νοαΐ.: 5Κε. ζάγίυα-ηι ᾿τα5 ὁ : ζαγίνα-8 “ὰ- 

οἰοπά α8᾽, Εἰ 6πι.: Ο.Ο 5]. φρένα ᾿πατνοδί᾽ : 5Κν. λάπέσα-8 “ογὶθπάιιϑ᾽, 

-ηῖο- -πιᾶ-. Ἐθτη.: 6Υ. ϑέρμη ΜΑΥΙα μ᾿: ϑερμός-ς ΑΤΙΏΘΗ. 

.ογῆι 'παῦτα. οἴῃ. τἰάμηια “αϊάδι᾽: Ο.Η.Ο. νισέαηιο ἠκείδηιο 



8 158, Αἀ]οοίίνθα Ῥαγη]]οῖ τὸ Αὐϑίσαοε βυθδίαηξνοβ. 411 

ὩΩΘΑΙΟΟΥθ᾽ Ανϑϑί. ημαάοημα- ὑηθάϊοχί πλ8᾽, ορ. ῥ. 161. Ο.ΟΔΒ[}. 

ἐϊηια 'στϑαῦ πυσλθοι", οτῖρ. βέτοηρέμ: Αὐνοϑί. ἐζηια- 8 κυ. ἐξεξμηινώ- 

ῬΕΟΠΡ, ΟΡ. Ῥ. 171. Νοαυΐ,: Ανοϑί. σαγμιθ-ηι τϑυτηίῃ: σαγώπα- 

“Μασ. Ἀ[480.: ὅκτν. σπαγηιά-8. σασταίῃ, μοαῦ; Ασυϑϑί. φαγύηια- 

1,Αἰ. δογήπιι-8 Ο.ἢ.Ο.. τραγ ναῦν. Οοἰῃ. γι ΟἽ. Ὁ. γἄηι 

τοοπὶ : ΟΠ. γἄηι-8 ὙΘομηγ; ἈΠᾺ4.Ὴ ΕΟ. βδέζηι ᾿ὰσιμο}], οοπέιβρά 

ΠΊΆΒ865; ΞΚΥ, β8ἐ)ηα-8 ἼΑΖΥ, ΟΥ̓] πρ᾽ ργα-βϑέῃηα-8. “ὨΤΟΠρΡΘα, 

Βοαροᾶ᾽, 

-γο- -τᾶ-. Ἐθτῃ. ὅ851κτ. ἐάηιδεγα- 1ιαἱ. ἐοποῦγαθ ᾿ἀΑΥ]ΚηΘ58β᾽ : 

ΜΙΔυΐοι ἀδοηιϑέον ΟΠ. αἀϊηδβίαγ 'άαγκ, αΥ. ἀχρὰ Ῥοϊπί, 

Ῥθαϊ᾽ : ἄκρο-ς Ῥοϊπίο᾽ Ο.Ο.83]. οεέγὰῶ 5παῦρ, Νουα. 85κτ. ἐα- 

γηιϑγατηι ὈΘ8146 ἑάηνδγᾶ-, ΟΥ. ἄκρο-ν Ὀοβί46 ἀχρᾶ. ὅΚνυ. οἠίάγάτηι 

ῬῬογβογαίίοῃ, Βοῖθ, ἱπέθγγαρίϊου᾽ : εἰάγά-8. ῬῬουξοσαίθαι, Ο.Ο ἔΕΙ. 

υϑάγο 'ἱπδοοά σπρϑαϊποτ᾽ : υϑάγὰ “6, ὈγΙρ ῦ., 

ΤῊϊ8. Ὀγι ἢ ἸΙδῦ οὗἨ Θχϑιηρ]88 18 ὁποαΡῚ ἰο 780 (μ6 ὁ0η- 

οἸαδίου (παῦ {πΠ6 Βαοίαδίέίοπ Ὀούνθοη {16 δα]θοῦναὶ ἂἀπὰ 80}- 

ΒίδΕγ} να]ὰθ ἴῃ {Π6 0- ΠΟῸΠ8 ἀαΐθ8 ἔγοπι {π6 ργοθίβηϊο ρϑγὶοα 1). 

ΝΟΝ ἴῃ ἔΠθ 6886 οὗἩ (μ6 ἄοι}]6 αϑαρθ οὗὨ {89 68-Βέβπη8Β (β 0. 88 

Β.κν. ἠνάϊια8- ἱστοαίηθββ᾽ : ηπαὐιά8- ἱστοαῖ, ΟΥ. ψεῦδος Ἵ16᾽ : ψευδῆς 

Ἵγϊηρ, [81567, τ οἢ 18. 4180. ῥγοθίμηϊο, ᾿ξ οδπ ΒΟΘΡΟΘΙΥ δ6 ἀοιθέοα 

ἐπα [86 ϑαδδίαπειναὶ να]μα ἰ8 ἐπο ο] 67, δηᾷ 1Ὁ νου] 6 παίαγα] 

ἰο δἀορύ {8 8818 υἱθὺν ἴπ {π6 ργοβθηΐ ἱπβίαποθ. Βυΐ πὸ ἀθοϊβίομ 

8 ῬΟΒΒ8101]6. ἀπ} {Π6 οΥἱρῖπα] πιθδηΐπρ οὗ [86 ἄ:Βυ χοβ 88 ορροϑϑὰ 

ἴἰο (86 Ο0-8ῆχοθ8 μὰ8 θθθῃ βία] ἰ8ηθα. [1π ἀϊβοιβϑίπρ {8686 

(. 106, 458) ψὸ ψοσ 1 ἴο ἰπ6 οοποϊυβίοα ἐμαὺ δχοορὺ ἴῃ ἃ 

ΘΟΙΡΑΓΔΠΎΘΙΥ 8118}} στοὰ οὗ ψογᾶβ (6. ρ. 1, ὁφ0-8 Θ4μα), 

ΠΟΥ Ππαὰ πὸ οοπποχίοη μύθου τ ἢ μ6 ἀἰβεποίϊομ οἵὨ δῃϊπηαὶ 

86Χχ. Α ἔν " ΘΟΠΒΙ ΘΛ 0 ΤΊΔῪ ΠΟ ΘΒ Ρ8 06 ϑυρροβίθα. 

18 1Ὁ πού Ῥγθοίβϑιυ ἰῃὰ (Π6 ναγίδθϊοη οὗἨ τηθαπίηρ ὸ δαῦθ ἢι8ὲ 

πούϊοθα ὑμαῦ γχα πηυβέ ἸοΟΚ 0 Πἰραὺ οα (886 οὐ σίπαὶ ἐπποίϊοι οὗὨ 

{π6 ο-δπᾶ ἄ- βυξῆχοβ 

1) 1ὲ 8 881] ἃ χυθβίϊοπ ἔογ ἱπυθϑιϊ ζαίϊοη ΠΟ ἴδ (18 180 Ὧ88 ὈΘΘΠ 
οχιθηαοα ἰῃ ἰμ6 βθραγαῖθ ἔδτῃΐ]θβ οὗ Ἰδηραδροθ δρασί ἴγοια ἴμ6 ἀϊγϑοὶ ἰῃ- 
βθθηοθ οὗ [Π6 οτἱ ρίπαὶ ναγϊδίϊοη οὗ τηϑϑηϊηρ ἴῃ 81 Π|}18 Ὁ 8808 ὙΓΪΟΝ ΟΔΠῚΘ 
ἄονῃ ἔγοπι [πᾶο - ἀοΥταδηΐο (6. 6. (. Β. Η. Βαϊβου, 6 ᾿ΐηρυδθ αγαθοδθ 
Ῥδυίοἱρὲθ ἴπ ποαΐτο βθπθγο βυθβίϑηξιτο ροβῖϊο, 1108. 1878, ». 29 8.). 



4τὃ Χουπθ νἰτπουϊ Βοττπαῖῖνο Βυϊῆχρα. 

ΚΟΟΝΒ ΜΙΤΗΟΓΤ ΕΟΒΜΑΤΙΥ͂Ε ΒΌΒΕΙΧΕΒ (ΕΟΟΊ- 
ΧΟΤ ΝΒ)". 

8 160θ. ΤΊ] ἕογπι Ἰλοοί-πουμβ ἰ8 Δρρ] 164 ἰὼ ἴπο8θ ποιῃϑ 

ὙΠΟ. ἀο ποῖ δάπηϊξ οὗ πα γ8ὶβ ἰπίο στοοῦ ἀπά ἔογπιλέῖνο βυξῆχ. 

1ὼ (Π|6 τογχτηἰπαίοη οὗ ΏΟΒΘ Βίομη πὸ ο]οπηομῦ δ 6 ΤΟσορπβοὰ 

ΜΈΙΘΝ ἰΒ ΙΒ Π]ΑΥΪΥ ἀ8οα ΘΙΒΘΎΆΘΓΟ ἴ0 ἴοττη ΠΟῸΠ βίθπιβ. ΑΥ ποῖμου. 

ΒΟΎΘΥΘΙ, 8411 {86 πουμβ (παὲ {11} ἀμ ον (Πϊ8 ἀρ ΠΠΙΓ0Π ὍΘ 6 ἔτγοπὶ 

{πὸ θορίπηΐπρ ἈὈΒΟΪ] ΓΟΙΥ ΒΙΠῚ0Ρ]6 [ΌΓΠπΙΒ, τπυϑύ ὈῸ ἰθδ ἢ ΟΡΘα 

ᾳαδδίίοη. ΔίδηΥ οἵ (μθιπ, 6. 5. ὅΚν. ἀἶθ- ἀθανυθη δηά 1,αΐ, πέδηι- 
(866. θ610ν"), πᾶν πᾶῦθ 66 ΟΥΡΊΠΑΙΠΪΥ͂ ΘΟΙΙΡΟΙ πα [ὈΥΠΊΒ. 

ἸἙλοοί- ΠΟ 5 ἃΥῸ ΟΠ ἰπ 411] ἀἰν ϑίομβ οὗ 1πάυ-ἀογπιδηΐο; 

ΠΟΥ͂ αν ὈΘοὴ ῥγθβοῦνοα πιοϑὺ ἔγθα ΠΟΥ ἷπ Αὐγᾶη δημα τῃ6 

οἰαββῖοαὶ ἰαπρυδρθδ. [πὸ ΙΏΔΠΥ ἰπϑίαθποθθ ἰμ6Ὺ ᾿ἰοβί (π6 βρθοία] 

ομδγϑοίον οὗ {μοὶ} ἔοστηδίοη απ ραββθα ἰῃξο ἴΠ6 ἈΠΑΙΟΡΎ Οὗ ΒΟ116 

ψΟΥΟ] ἀθοϊομβίοι (ορ. 8 ὅθ Ρ. 102 ἢ), ἀπ ὅ͵7ἴὸ ᾿πᾶῦ τοραγὰ ἐμ ΐ8 

οἴδημα οὗἨ ἀροϊθμβίομ ἃ8 ἐμὸ ὁμοῦ οαυβο οὗἩ ὑμοὶγ ΘΟ ρ ΓΑ ΙΥΘΙΥ͂ 

ΤΌΤ ἈΡΡΟΆΓΆΠΟΟ ἴῃ ΑΥ̓ΠΙΘπίαη ἃη4α ἰπ ΟΟΥΠπιΔμ10 53), δηᾶ οὗ ΓΠ6γ 

αἰπιοβ οοσηρ]οῖθ ἀἰβαρροῦταποθ ἴῃ Βα]ο- δανοηίο. Ηότο ΒΟΟΥΟΥ 

Ὁ ἃτ0 Ὀουπά ἰο ἀϊδοιιβθ 811 {Π6 πουπβ οὗ {118 Κὶπᾶ ΜΈΙΘΉ ΟΘΟῸΣ 

ἴπ ἐΐ8. Βθραγαίο Ἰᾶπριαρθβ, θη {πΠ6 ομδηρα οὗ ἀβθοϊθμβίοη 88 

Ἰη80 πὸ αἰ ἴθγθ πο ἴπ ἐΠ 6 ΙΓ τη απ Ρ'. 

Το Ἐοοί-Που8 ΠᾶΥ͂Θ Π0 ΒΙ1ΏΡ]0, ΟἸΘΑΡΙΥ͂ τηλυκκοα πποίίοῃ 

(θα οι 48 ἐμαὶ οὗἨ ἀοποίίπρ' τπϑίθγϊα] ὑπ! Πρ8, ΔΟΙ0η8Β ΟΥ Δ ΠΥ ΟἾΘΡ 

ΒΡ66141 1464). Ενθῃ {ποβθ ΜΒ ΙΟΝ Δ1ῚΘ ἀοπιο ΒΤ] ργοθίμηις 

Βᾶγθ πηθϑηΐηρβ οὗ ἀἠογθης Κἰπάβ. ΤῊ] ἀποοιηρουπαθα ΘΧαΠΡ]68 

ΔΙΘ ΤΠΟΒΕΪΥ βιιθβέδηςν68, 8πα διηοπρδὶ (Π 686 {86 ποὰπβ ἀθῃοῦπρ 

8 δοίϊοι (ἔ6π1.} ἀπά ἐμοβθ ἀδποίϊπρ' {π6 ἀρϑηῦ ργθροπάθγαίθ: δηᾶ 

ἴῃ {Π6 ΤΟΓΠΙΘΙ »ΤΟῸΡ ΜῸ τηιι8ὺ ἱποῖαἀθ ἔμοβα ὑπαὶ ἃ υϑθἃ 88 

Ἢ 90 Μογοῖ, Ὠ]θ οἰπϑ]ίροπ Νοιαΐπα ἧπὶ ατίθον. πὰ 1μ6ὲ.. ΚαΠη᾽ Β 

Ζιίβοῆν. Υ 866 δ. 
2) ΑΒ ἔδυ 88 ἐμ ἀθτγιηδηΐο 18 δοῃοοσηθᾶ, ἐπὶ8β ὀχομδηρθ οὗ ἀθο]θηδίοῃ 

μ88 Ὀ6θηῃ ὑμπογουη ἀϊθουδδοὰ Ὀγ Β. Καὶ 16, Ζυγ Ἐπινποκθ]υπρ' ἀθγ Θοἢ- 

βοῃδηιβοιϑη Ποοϊἐπαίϊοπ ἱπὶ ἀονπιβηίβομοη, Βου]η 1887. 





480 Ἐσοί-ποαπϑβ πποοῃιρουπάθα, 8 160. 

ϑπιατκ 1. Αὔθη. δὶγέ δπὰ Οοίϊ. μαέρίς Ἡθαν τοργοβοης "ζεγὰ- 
οὐ ἔζδνα- (ἔιο δ Ὀοίηρ ϑιοτίδηθα, ορ. 1 8 614 Ρ. 464 2). ὙΝΒαὶ τοϊαξίοι 
ἄοοβ ἐμὶβ ἔοτι θοῦ ἰὸ ἔγοά- Ὁ [Ιἡ υἱθν οὐ {μπῖ8 ἀϊδθγθποθ απμὰ οὗἉ οἰβοζξ, 
ΒΌΘΝ 68 [,δἱ. σγόα: ατ. γέργερα (8 δ2 Ρ. 94), ατ. βρέφος: Ο.0.8]. Ζγόδ» ἴοτ 
τζογὸς, ατ. φλέγω ΟΑΗ.6. διεολοι 8Κν. δηνγά)αϊξ: Βκν. δηάτγσαδ (6. 4180 ϑῖκν. 
ἀνακέγάηιϊ ἀϑὰ ἴῃ |Κθ 1 ὃ 369 ῥ. 212), γὯὁ ΙΙΔΥ͂ ῬΘΙΉΔΡΒ ΒΌΡΡοδβΘ ἐδιδὲ 

189 πηϑίβί]θϑἷ8β --- Ὁπάθσ οουίαϊῃ σομ 08 --- Οοοαττοα ἴῃ ρῥτγοοίμπὶς [πάο- 

Θθγμδηΐο. 

Ἐγρεά- τὰ. Ἴοοῦ. Ατ΄. ραά-: ϑ|κτ. 860. βίπρ. ράά-αηι ἀαί. βἴπρ. 
ραά-Ἔ Ἰοα. }]. ραΐϑιί, Αγοϑί. δοο. βίῃρ. ρᾶἄδεοηι ραᾶ-ο. ἀαῖ. γ]. 

ραἄὑψῦ ἰμπβίν. βίῃρ. ρᾷδεα. Αὐτηθη. 9]. οὐ-; ὉΥ 118 8146 σὰ πὰ 

ἄμρ. οἱ ρθη. οὐἕι. Ετογ. πῶς (πώς) πὸς Αἰξ. πούς (86 ου 

888 ποὺ θθθὴ δχρ᾽δί θα), ρθη. ποδ-ός βίο, ᾿πϑίῦ. βίπρ. 1,680. 

Βοροί. οἷς. πεδ-αά ᾿αἴϊου, στ᾿, Ηθγδο]. ἐτκατί-πεῦ-ο-ς ᾿ταουπέϊπρ 

80 20 δαί. Τιδἰ. »δ8 ροα-ἴ8, Ὁτιθτ. Ρ6 Σ1 ρμογϑὲ Ῥϑάε᾽ ἀπμ-}μγ8- 8 
Ὀιροάιθυβ. [Ιῃ ἀογιδηῖς ἔρθᾶ- οοοῦσθ ἰὰ Ο.166]. δέ τ. ἱδβίθρ᾽, 
Ἐροά- ἴῃ Α.8. )ωΐ 'δίορ᾽ ; οἰβθύβοσο ἤφδά-: ποι. }]. Ο.1ς6]. Κὶς 

Α.8. δι Ξ- νυ. ἄοϑγῃι. ᾿7δί-ἐσ, 1οο. βίπρ. 4.8. 28 τα. ρσ. αϑγι. 

Ἐσί-; οὗ. δοο. γί [δέ-τι8 (ργ. αθσια. -ἰρ -ἴρρ}8 τῆς -ἰ -ἢ8, 

18 244 Ῥ. 208), οπ {Π6 ρμαἰίθγρῃ οὔ ψ ΒΟ} γ88 ἔοστηθα Ποτη. βίηρ. 

3 οίκιι8. οἷς. (8 [6 ΟΟΥΤΟΒροπάθποθ οὗ ἐμ ἀοἰμίς σψογὰ ὑπ ἢ 

51κν. ραά-ὦ- ὃ που] Ὀ6. Ῥυγοὶν δοοϊ4οπία)). ΕῸΓ {Π6 δοϊδαΐ ορ. 

Ι 8 811 ρΡ. 249. 

5Κτ. νᾶο- ἔ, ἱνοῖίοθ, βροθοδ᾽, σινμβουῦ γον 61] ρσταδαίϊομ (86α. 

νἄο-αηι ἀαϊ. οἄο-), Αγνϑβί. οᾶσ- υαο- τὰ. 'ϑροθοῦ, ψογᾷᾶ, Ῥγαυϑγ᾽ 

(μοπι. νᾶ Δο0. σἄσ-θηι Ἰπδίτ. νασ-α). τ. οὐ ἔ. ἱνοϊοθ᾽, 1,6. σῦς ἵ. 

'γοΐοθ, ψογα᾽, 411 ἔγοτη γ μ64ᾳ- ρβϑακ. Τὴ οὔἱρίπαὶ ραγαάίρτη 

18. ἀπορυίαιη, ρΟΥΠΔΡ8 ποῖ. Ἐμόφ(-8) δοοὸ. ἡμό-ηι 1ο0. ἡμόφ-ἑ ἀαί. 
Ἐμη-άϊ. Ορ. 1 8 814 ρ». 252 ἢ ᾿ 

5Κτ. δἧγά)- ἴ. Ὄγιρμίποββ, ρ᾽θαπ’ ἱπδίσ. δέγα)- ὦ (ορ. ῥγεβ. 

ὀλγά)εα-ἰδ). Αατ. φλόξ φλογ-ός ἔ, ᾿θαπιθ᾽ (οΡ. ρῥγθβ. φλέγ- ω). ΤῈΘ 

τοοῦ 18. δλίοσ- (δῥεῖφ-), ορ. θη. 1 δθουδ; {μ6 οὐἱρίῃϑὶ ραγϑαϊρτη 

οὗ μ6 ποὺῃ ἰβ ποὶ οἶθαγ. 

Ἐμᾶβ8- "παϑ- 'ποβθ. β'ὺ. ἀὰ. "ἀ8- ᾿πδίγ. βίηρ. πα8-ἅ, ΟΟΡΟσβ. 

δ0.. πᾶμταηι. Τιαῖ. πᾶγ-θηι, ΜΈΪΟΘΗ μ88 ὈΘΟΟΙη6 8η ἐσβίθιῃ (πᾶγεμρη 

οἴο.). ΟΡ. αἷβο Α.8. παϑ-ψγίμ, Ταϊῃ, παβ-γαΐ πόβ8-ῖ-8. ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΥ 

1ξ βοττηθα δοο. "πάβδ-ηι ἀαὶ. "πα8-άϊ. ΟΡ. 1 ὃ 818 Ρ. 257. 





482 Ἐοοί-ποὰπβ ἀποοιιρουπαθα, 8.160. 

δαλναι-ὃ δπὰ τ. βατιλεύςς (ἴῸΥ -η..8) ΒῃουἹὰ ῥσγοίοσ. ἐοὸ οἷαϑβ ἐμπὶβ ποτὰ 
διροηρϑὶ 086 Θοπίαίἰπ Ρ Βυ χοβ, 1 δῃουὰ οὔθ πὸ οὐ͵θοίΐοῃ. [ὲ 18 ΓΘ 
8 τολίίου οὗἨ οοῃγθηίϊοῃ. 

Ἐρῦμ-8. τὰ. ἢ. Ὁχ, οον΄, ΚΚτ. σαύ-ὅ δοο. βίῃρ. φάνη δπὰ 

φᾶἄστ-αηι ποτα. 0]. φάυ-αϑβ 106. βὶπρ. φάρ-ἑ ἀαΐί. βῖπρ. σάδ-δ Ἰπδίτ. 

ῬΙ]. σό-δμϊδ. Αγοβί, σᾶμ-ὁ σαο-ὃ δοο. σαῆὶ σἄν (1. 6. σᾶἄυ-ἐπι) 

φαοηὶ (1. 6. σαῦ-6η1) ἰηβίν. σαῦτ-α φᾶυ-α. Αττλθῃ. ἄοῦ, ρθῆ. ἔονε 

(ω-ἀς66}.). τ. βοῦ-ς ἴον ἤβωμ-ς (1 8 611 Ρ. 461) δοο. οι. ον. 

βῶν, φοῃ. βο()-ός; [86 800. βοῦν 1Β ἃ ΠΘῪ ζοιτηϑίοι [Ὁ]]ΟΥΤΙ Πρ 

βοῦς. Τιαὶ. δῦβθ δου-ἶ8 (18 {μἰ8 Ὀθοττονοα ἔγοτη βοιηθ {Ππ10γ.- ϑϑχηη. 

ἀϊα]θοῦ 8661 ὃ 482 Εδπι. 1 ρ. 822), Τπιδτ. θα τη 'θουθιη δαΐ 

Ῥονοβ᾽ ὅμο 'Ῥονθ᾽; 114]. δοῦ- Ἰηδῦ 0 ἄρ. ἔφομ- οὐ "αεῳ- (1 8 θ6ὅ 

Ρ. ὅ2). ΟΟἾν. δδ ροπ. δ, ορ. 1 8 114 Ρ. 158; Κοὶ(. “δοῦ- τηϑῦ 

θ6 οἰἕμοῦ ἂρ. ἤφορ- οὐ ἔαοῳ- ([ 8 66 ρΡ. ὅθ). ΟἩῊ.Ο. εἶμο 

Οἰδαχ. ζἀῦ, Α.5. εἃ Ο.166]. ἔζεν; [86 τοϊαΐοη. οὗ ἐμ σονγοὶβ 

Ῥγοβοηίβ ἃ αἰ που; 516- (0.ῃ.α. Ο.86Χ.) πιᾶῦ ρϑῦμδρβ μᾶτθ 

θθθῃ ἀογυοϊοροᾶ ουἱΐ οἵὨ μ6 860. ρῃ. αἴσῃ. ἔζη τ αν. βῶν, διὰ 

Ἔκᾶ- (Δ... Ο.106]1.) πιαῦ ΡΟΥΒαρ8. ΟΟπ|6 ἔγοτῃη 8π [ἄρ βίθιη οὗ 
{86 ἕογα "φἄ- (ορ. Ξε. ξαέα-φιυ- ᾿πανίπρ ἃ πυπᾶάτοα οονσθ᾽ ΟΥτ. 
ἑκατόμ-βη τῷ ὅ-σῃμ-α)ὴ. Τὸ οὔρίηαὶ ρδγϑαϊρτη τὺ 6 ὁ0ῃ- 

76οίΌΓΑΙΠΥ ρῖνθη 88. [Ὁ]Π1ΟΥ78: ποῖη. βίπρ. ἔφδιμθ-8 (4180 ῬΟΒΒΙΌΙΥ 8 

ῬΆΓΆ]16] ἔοση "4ὅ-8 110 ᾿αἀΐξ-8, ορ. Θ΄. βῶς Ὀδβ146 βοῦς) δ66. βἷηρ. 

Ἔφδηι ποι. }]. δαόμ-68 100. βίηρ. ἐαόμεϊ ἀαί. βίπρ. ἔφμμ-άξ ἐαι άϊ 
Ιου. φὶ. "ᾳἄ-ἐί. 

δ..τ. γάβ ῬῬσορϑυίῦ, ἰγθάβθυσθ, στο δ᾽ δοο. γάμε ἀπὰ γάψ-ανι 

ἡπδέγ. Ρ]. γαδίξ ποιη. 9]. γάψ-α8 ἀαϊ. Βἰπρ. γᾶψ-Ἔ, Ανϑβί. ἤότη. 

Ὁ]. γᾶψ-δ Ἰηβί. βίηρ. γαψτα ρθη. Ὁ]. γαψεαηι; ορ. ὅ81κρ. γδιϑάμέ- 

08 γαν-ἐ-ᾷ Ῥτοροσίυ, ὑγθάβιγθ, τίομθβ᾽, [δὲ γβ γόπὶ γὸξ Ῥτο- 
ΡΘΡΊΥ, ἐπίηρ. Ορ. 1 8 160 ρΡ. 1886. ᾿ 

5κτ, κῥάηι- ἔ. ᾿δαυίμ᾽ : ποι. ξάβ8 δοο. ζξάηι ποιη. ρ}]. ἀξάνι-α8 

1οα. βίπρ. ζξάνι-ἡ μβθῃ. 80]. βίῃρ. ἀξηι-άβ σην-άβ 7ηι-48 ἰμδίτ. βίπρ. 

ἀξαηι-ἄ ἡηι-ά. Αὐοβὶ. οἃ δοο. δᾷηι βθπ. δ΄ηι-ὖ ἱπϑίν, 2Ζ'ηι-ἃ. αὐ. 
χϑῶων ἔ,, χϑον-ός ἰμβίοαα οὗ ἔχϑομ-ος ([ 8 204 ρΡ. 172), γϑαμ- 

-αλό-ς χαμ-αἱ (Μαῖα ἴον ἘΧμ-αῖα "ΓμοεαῖαῬ). Ορ. ἔαγίμον 1,6ῖ. 

λιρη-ιι-8, ἀοηι-ῦ Ο.1 αἱ, μοηι-Ο, λϊώι-ἄηιι-8 (ΡΓΟΌΔΟΙΥ πού ἴον "λιηιέη- 

πάρι 8, Ὀαΐ [ογιηθα ἱπητηοαϊαίον ἔγοτη ᾿λῦηι- ἀπ ΟἹ]Υ δὲ ἃ Ἰδΐου 









486 Βοοὐ-πουηϑ υποοιρουηάοά. 8. 160,161. 

βοπαπέ, πᾶ -τ- -ἰξ- τῇν- -77.07- -Π- Ὀδίογθ [μο86 πο ὈΘρίη 

ΜΠ 84 σόνο]. 5661 8 258 ρ. 207, 8. 806 Ρ. 248, 8 812 ν. 250. 

Ἐρηγήςβ ἴ, ΥΘΌΓΟΝ ἀα. βἰῃρ. ᾿δόνγμῃεάί. 8δ81.ς. δῆγά- 

1οα. }]. δάνα-ξιῷ δθο. βίῃρ. δῆγώνταηι ἀαί. βίῃρ. δάγων-έ, τ. 
ὀφρῦ-ς δοο. ὀφρῦτν ροη. ὀφρύ-ος; ἴοο. ρμ]. ὀφρύσι ᾿πβέθδα οὗἉ 

πὀφροῦσι. Α.Ά. ὀγᾶ. ΤῈῸ Ο.Ο.8]. ὀγάσοΣ Ὀ6Ιοπρθ ἕο ἐμ ἐ-ἀθεὶ. 
Οὐμιραγθ ἔπ6 ρΆΓ8116] ἔοστπβ 618]1. ὄγῖσα Ῥτϊάρθ' ΟΑῊ α΄. ὄγαιρα 
τον τ ΠΟ86. ΘΟΙΠΠΟἢ ΡΤΟΠ- ἔστι 18 Ἐδηγδμ-ᾶ-. 

Ῥρά-8. δον αἀαἰ, βἰπρ. ᾿ϑημτάϊ. ΟΥ. ὕ-ς ὑτν ὑτός. ΤΙ δῇ. 58-8 

84-διι8 8:,-δηῖ 8ι0-8, ὉΤΠΌΓ. 81 πὶ διιθι ([ 8 δ] ρΡ. 46). ΟἩΟ. 

8: Ο.106]. ὁ 5; ἔμ ἴΒ ῬΘΥΒΔΡ8 τϑργθβοηίθα Ὀγ ἀ.3. βεχε ἢ 

ΒΟΝ᾽, 8686 Βυρρθ, Ρδ0]- Βγαιηθβ ΒοϊίΡ. ΧΠῚ δ09 ἢ. ΟΡ. [86 

ἀϊπηΐη. 8ὅ-φο- ὃ 88 ν. 268. 

ατ. ἰχϑῦ-ς ἰχϑῦν ἰχϑύ-ος τὰ. ᾿Δ88. [{πΠ. ρθη. Ὁ]. ἀ18]. 

ἔμυ-ἃ, οἰβοσθοτο ὁ [Ὁ]]οΒ ἐμ ἐ-α60]., ὄμο-λ-8. Ορ. Αὐσηθη. 

7ιρτη οἵο. 8. 88 Ρ. 268. 

ατ. ᾿ς ἢ. Ῥονοσ, πιϊρ ὐ᾿ ἰπβίσ. ἔφι. 1ιαἰ. οζ-8 οἷηι ἴον "οῖτ-ηι 
( 8 9612 ν. 468, ὃ δῦ, 4 ν. δ08). ᾿μῖζ- Ὀδἴοτθ βοπϑηΐβ ΒΘΘΠῚΒ 

[0 ᾶγθ ἀϊβαρρθαγϑά. 

ΤΏ Οἰμ6Γ ἱπβίβῃμοαβ Ὀ6]Ο Πρ ΟΠ]Υ͂ (0 81η0}6 »ΤοΟᾺ 8 Οὗ Ἰδῃρίαροθ: 

ὃ. δ. 85Κτ. φῦ-ξα-8 ροῃ. -δαῃ-α8 αϊηίπρ οδίεο᾽ (-8-), »ᾶν δϑῃ. 

ριγ-εάβ Ἰοτίγοβθ᾽ (-["). 

ὅ. Β8.κν. ὕγᾶ- γψᾶα- ἔ. α΄. βία ἴ. ταὶ. Οὐτηραγο ὅ5Κτ. ροτῆ. 

7 γᾶν, ϑαθβί. πουΐ. ψάηα-ηι απ ρμογέ, "-σάψ-α γτϑβ. άψ-α-ἰἰ. 

Ορ. 8 8 Βοπι. 1. ῥ. 20, δᾶ Μορρῃ. ὕπί. 1 6. 

8 161. ἘΧΑΙΩΡ]68 ἔὙΟπὶ 81}0]6 ΙΟῸΡΒ οὗ ἰδπρὰδ 68. 

ΤῊΘ Ἰαγρθβὺ πΌΙΌΘΥΒ ΓΘ ἔουπά ἴῃ Ατγγαμ, ΟἼθοῖκ, πᾶ Τα]. 

Ατγϑη. ὝΒΘα (ΠΟΥ ἀθποίθ 8 δοίϊοπ {Π686 τοοῦ- ΠΟῸΠΒ 8ΓΘ 

ΑΙΎΤΑΥ͂Β [θη ΠἾΠ6. 

5κν. ἀγώμ- ἢν ἸΠΊ]ΌΣΥ, Θηχαϊ γ᾽, οοπογοίθ ἹΠ͵ΌΓΟΙ, ΘΠΘΣΆΥ,, 

Αγοβέ. ἀγμ)ς- ἢ. 116, οοπογοίθ μα (()}, β81ν. ἀύρ- ἴ. ρυχο, 

ΔΡΡρθαγαποθ᾽, ἀσυϑβί, ζοῆνγρ- ἴ. “ἄραγο, θοάγ᾽: ορ. 1. σογρ-ι8. ὅ51τ. 

κξάρ- ἴ. Αγοβὲ. αξαρ- ἢ. 'πἰσιῦ, 85... Αὐυϑβί. αρ- ἔ. ᾿ναΐοτ᾽ : δος. 
Βα. ἄρ-ανι Αυοβί. ἄριθηι, ἰηβίν. 5Κγ. αρ-άὶ, Αγυϑϑί. αρ- α ὅ1κτ. 

806. ἀἠᾶτηι ἴ. 'δουτοο᾽, Επᾶβ 18 Θοχαρ]θπηθπὺ ἴῃ Αὐοβί. χὰ ἔ. ἱδουγοε᾽, 





488 Βοο-πουπ8 ὑποοπιρουπάθά. 816]. 

Ρ. 239). ῥωξ ῥωγ-ύς ἴ. Ὁτδ, οἰοῦι, 601, Βοβῖάθ ῥηγενῦ-με. ὧψ 

ὁουπίθπδποθ᾽ 806. ὦπ-α; ΘΟΙΊΡΑΓΟ κύκλεωψ ἑλέκ-ωπ-ες ἀπά οἶν-οψ 

αἴϑ-.οψ, ΜᾺΪΟΩ ῬΓΟΒΘΌΪ ΒΗΘῊ δὴ 014 ρταάαίΐουη ὥψ᾽ εὖπ-α "όπ-ός 
οἷο. χρῖ πῃ. ῬῬαυγθγ᾽ πο" αουδὲ [Ὁ ἤχρῖϑ, ὁρ. κρεϑή. ϑώς, δθῃ. 

ϑωός, ᾿δοκαὶ" Ὀοδί4θ 9ε}- ταπ᾽, χρή ᾿πθορββί ἐγ (0ρ. 8180 ὁμοχλή 
Ἰοϊπὸ οτγ, Ἰουᾶ οτγ᾿, μεσό- δμη ᾿πίογηηοαϊαξα βέγαοία γα, οΓΟ88- θ6δπι), 

Ἰκὸ βίὰ ὃ 160, ὅ (Μοῖρῃ. ὕπί. 1 49. 64). κρέξ κρεχκ-ὅς τῷ. ἃ 

δἰγα, δηἃ αἷβὸ Ῥσαρραγί᾽, Ὀθβῖθ κρέκω, ὁρ. χρόκ-α ἀθονυθ. τρωξ 
τρωγ-ός τὰ. ΒΏΔΥΘΙ, ΜΟΥΙΩ᾿ ὈοΒ᾽ 46 τρώγω. κῖ-ς κι-ός τῇ. “ἃ ὍΤΟσΤα 

ἰπ ἐμ6 οογη᾽, |ἴκὸ 5κν. ἀλέ-ὃ ἀλὲψ-ά8. κλώψ᾽ τὰ. Βἰθ Ὀεβιάθ 
χκλέπττω. ἘΆΣΙΠΟΙ ΘΧΔΠΙΡ]6Β 86 σίγα ὮὈΥ ΒΙοομΗ6]4, Αἰποσ. 

Φουση. οὗ ῬὨ]]. ΙΧ 1 Β΄ 
Τἰ4116. 1μαὐ. ἰδ ἰδφ-ἶδ ἔ. Ἵαπ᾽, Ο8ο. ἐσμά Ἴδαρο᾽ ἐἐσὶδ Ἱερὶ- 

υβ᾽ Ματτιο. ἐΐτθ Ἴοχ᾽ ΟΥ Ἰεροβ' Ῥοιῖρῃ. ἴδχ-ὸ ᾿π ἰαροβ. [Δἱ. 
οἂδ υδ-ϊβ τι. ὙΘ886),, ὉΠΌΓ. γ88- 8 'γαβίβ᾽ ((Π6 ργϑβογυβϑέϊοι οὗ 

ἴμ6 σοΐϊϑθιθββ 8 'π 811 {μ6 οᾶβθ8 ἰβ ρϑῦῃδρβ ἄἀχθ ο [86 Δπαὶορυ οἵ 

[80 ποπι. 800. 5Β[ῃρ.). παη- “παπά᾽, Ὁτηῦγ. πὶδπ ἢ 860. Ρ]., [μδὲ. 

πα Ή.-06}8 τιαϊμοΐαθ ἴον "ριαη-ἰμυΐαθ, πα οἶμον οχχ. (Π δηΐθ ββοι, 

Ῥαϑυ δ ΑἸ 4]. ϑίυά. ΠΠ 189 ἢ, Ῥυγναι, Μέμι. ἀθ ἰὰ ὅοο. ἀ6 

Ἰηρι. ΥἹ 226 ἢ). ΤΏθ ὀοπποχίου Ὀθίνγθοη ἴ[,δὲ., γα γυϑρ-ἶβ ἴ. 

Ῥτοάιοθ᾽ δπᾶ Τῆηῦν. Κγὺ 800. σιροβ, ἐσυπιθπία᾽ (1 ἃ δ1 γΡ. 46) 

18. ἀου Ὁ], 866 Ῥ8ὺ}} ΑἸΕ 4]. Βίαα. Υ 114 ἢ. 

αἱ. ἴᾷα ἰδο-ἴ8 ἴ. Ἴϊρεῦ, πρῶ πο-ίβ ἴ. 'πυαῦ. ρὲ; ρἱο-ὶβ ἴ. 
Ῥίδοδ᾽, οἷο 56. υἱο-ῖς ἔ, ὉΒδηρο᾽ (Ὀθϑίάθ υἱποῦ, 866 Οβι μος, 

Ῥαυ]-Βν. Βοῖξν. ΥἼΠ 272). ποὰ ποο-ῖβ ἴ. ᾿ἀθαίη, ργθα ργοο-β ἔ. 

ῬΓΑΥ ΟΣ, ορ-8 Ορ-ὶϑ ἴ, Ὑαϊρῃί, Ιηθ818, ρονοῦ. ρμρᾶω ρμᾶο-ἶ8 ἴ, 

'Ῥϑβοθ.. ἄαρ-8 ἀαρ- 8 ἔ. “δαδι᾽, Ὀοδ᾽4θ ΟἿ. δαπ-άνη ᾿δχροπάϊξασγο.. 

αΥγῷ αγο-ἶβ ἴ, ᾿οἰϊααο],, γα601 Γαθο-ἰθ ἔ. 'ἀτορθ. ζαμα ζαμο-ἶ5 ἔ, 

Ἑμτοαύ, 8,.0ᾷ-8, 800. 8ρέ-ηι, ἴ. Ἄορθ. γθεφμέξ-8,) θη. -φμίδε͵ ἔ' 
κὸ 5Κν. 7γᾶ- 8 160, ὅ (Μοτρῃ. Τί. 1 10). 8ἐγίς 8ἐγὶ--ϑ ἔ. 

Βοσῃθα οὐ]. ἀμ ἀμο-ῖβ τι. Ἰοδάοῦ, σαβ υαὐ-ῖβ τα. δαγοίγ᾽. 

Οβ6. ἔδ τ π. ἴδ᾽ δῃὰ ΤΠπηθγ. αν τι. ᾿ἴατ᾽ ξαυον ᾿ΑΥΥΪΒ᾽ ἈΡΡΘΑΥΘ 

ἴο Ὀ6 8 τοοί-πουπ; γαγ-: μαἱ. βαγγ- (Ὁ ᾿γαγ(θ)8-, 8686 8 182 

Ῥ- 418 ἀπά γΡ. 420) -Ξ 51. ἀζρ-: Τιαὶ. οονριι8. 

ΟἹ Ισῖ8}. ὀγὲ Ἱωουπίαϊπ᾽, γῇ ᾿'Κἰπρ᾽, δῦ ᾿σον᾽, 806 8 160. 

Ὑλῖ8. τποίμοᾶ οὗ ἰογταὶπρ πουπ-βίθιηβ βθθῖηβ ἰὸ μᾶῦθ ἀϊθᾷ ουξ ἱπ 
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1π ϑδηβκυῖ {86 οαβθτθ χσ δά {πΠ6 δοοθῃΐ, 1 ἐμ νϑὺρ δδά 

πὸ ῥγϑῆχ ; οἰμασνίβθ {μ6 δοοθηὺ [6]1 οὐ {16 σοοῦ- 814 }16. ἀγέ-ἔ 
ὯΟ 860᾽ δῥν)-Ἔ 'ἴο δ ]ογ᾽, πὲγ-ἀ78 ἴο ἀγῖν ἴογέμ᾽ (1,4. ασ-ῖ) πὲ- 

«πάπιξ ἴο Ὀδπᾶὰ ἀοτγη᾽. Αγοβί. βαδ-δὶ Ὃο υδο᾽ ἀαν'8-σὶ Ὅο 866᾽. 

1,αἰ. αρ-ῖ (: ὅικυ. -ἀ7δ), αἴο-ἢ, βοφω-ὃ ἀἰ-ἶ, Ἰθμθ 8180 ἐμηά-ῖ 

»οβο-ἶ πρὲεπιεῖ οἵο. ἴῃ ᾿πιίαύοη οὗἩἨ {Π686 ἴοσηβ. Α αἰ ΓΘμο6 ἰπ 

Ταθδηΐηρ Ἧ͵ἃ8 Θβίβ ]Βη6 ἃ Ὀοίνθθῃ {Π686 απᾶ ἔπ Ἰοοδέϊνθ [ΌΓΠΙΒ 

ἀγέγθ οἷο. (8 182 ρῥ. 418). [Π6 Ἰαίξο Ὀδὶπρ' ἀἰβε προ θη 6 α 8.8 δοῖνθ, 

ἔπι ΤΌΤΤΩΘΙ 88 ἀθρομπεπί ΟἹ ραββίυθ [ΌσΊΩΒ; {86 οΥσὶῃ οὗἨ ἐπ18 Ῥγοὸ- 

6688 88 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 80 δοοϊ ἀθηίβ] ργθροπάοσγαποθ οὗ ἐῃ6 186 οὗἉὨ (λ6 

ἀαθνο οὗ τοοΐ- Ποῦ 8 ἴο ΒΕΡΎΘ 88 ἰμβη 768 ἴῃ ἀθροπμθπέ γψουῦϑ. 

-8- ΒΟΙΠΙΘΟΠΘΒ ΡΡΘΟΟΑΙΒ Ὀοίνγθοη {μ6 τοού-8Ύ}180]60 δῃὰ {πὸ 

ἀρίνθ ἰογιηϊπαύϊοῃ. ΤῊΪΒ 'ἰβ σὰγθ ἰπ Ατγδῃ: 851κῦ. 7-τ-ὅ “ἴο οοπ- 
φαοτ᾽ -»γάξ-ᾧ- ἴο Η]], Βα 8γ᾽, Αυϑϑβί. ἃ παδᾷξ “ἴο Ὀσὶπρ' πϑαχ᾽, τοοὲ 
Αγεδβί. μα8- αἷ. ἐνεγκ-. ΟἿ. γράψαι Ἴο ττῖνθ᾽ δεῖξαι ἕο βιον᾽. 

ΤῊῈΘ -8- ἰ8 ἰάθη 08] ἢ (6 6] ῃμθπὲ Μοὶ 8 γθα θα Ὺ ἔουπά 

ἴῃ (86 γϑῦῦ πηι αἴϊζου {Π6 τοού-8υ}]8 016, Ῥδυ  Ό]ΑΥΪΥ ἴῃ (δ 

βἱρτηρδίίο δου ϊβί, [ὁ ὙᾺΪΟᾺ Ὁ σχανθ ἰδ παπιθ (1 18 ὙΘΙΎ ῬΡῬΟΒΒ1Ὁ]6 

ἐμαὶ ἰὲ ἰβ οὐγιποϊορί δ! γ ἰάἀοπίϊοα] πὰ [Π6 -8- πἜΙΘΟΝ 18. υβοᾶ 

ἴθ ἐμ6 ἰογτηδίϊοη οὗ πουῃ-ϑίοπιβ, ὃ 184 Ρ. 424 Εξ.; ορ. Δίογρῃ. 

πὶ. ΠῚ 42 4); Ἰθῃοθ ἴῃ ατϑοκ {18 Κιπά οὗ ἱπβηϊθυθ νγα8 60η- 

Βηροα ἰο {π6 βἰρτηδίϊο δουϊβί. [πὶ 1αὐϊπ 6 ΙΠΔΥ͂ ΘΟΙΊΡΑΓΘ ΒΌΘΝ 

ἴοστηβ 88 ἀα-τῇ ζεγ-τῇ. 

ΒοιμδΥὶν 1. ΤΈΉΘΥΘ ἀγθ αἱ ἢ] 68 ἴπ ἀοίθγταίηἰηρ ἐπ 6 Το]δίίο οὔ ἐδ 
1ματϊη ΓΌΤΤΩΒ ἰῃ -86 -γ ἴο ἔπ086 ἴῃ “-ϑὲ -γ; Βουϑσαὶ αἰ θγθης νἱθνβ 8.6 δἰτηοβί 

ΘΑΌΔΙΥ ἰθη80]9. 1ἦ τὸ βίατὶ ΟΥ̓ δϑβυμηΐηρ ἰπαὺὶ [ιοἰΐπ ἱπποτι θὰ ἔγοτα δῃ 
ΘΑΥΪΟΥ Ῥογὶοὰ ΟἿΪΥ ἴοτπιβ ἴῃ δ -68-ὶ (υἵθενα ανιᾶνγε) "“αἱ (ασῖ) “-8-αἱ (ἀανῇ), 

ἯΘ τοῦδ ΒΌΡΡΟΘΘ ὑπαὶ (π ἴο]]ον πο ΔΥῸ ΠΘῪ ἰοτγιμδίϊομβ: ὅαγὸ ὕΈγΥῈ Ο0Ὲ. 
[ἢ πιοάθ] οΥ̓͂ οἴνεγα ανιᾶγεο, ἀπὰ οὐ (λ6 ΟἾΘΥ παπὰ ανιᾶγξ [0] ον, ἀανῖ, 

ἥῆενε αἰδο ἱπβίοδὰ οὗ ἥεγεο. Βυΐ ρϑῦπδρβ ϑύϑηῃ ἴῃ [Π6 ρτθ- [(8]16 ροτίοα ἐγογθ 

ἍΘΓΘ ῬΔΓΑ]]6] [ΟΥΤῺΒ ἴῃ "-8-ὶ (4ἀ-γε). ορ. ἀἴχο ϑογῖρδο διὰ 8ΚΥυ. ἱπδηϊεῖνθθ 
ἸΚο ἀγξοῖ (869 θ610ν7). [ΑΒ } Υ ἰδ 18 8180 Ῥοββί Ὁ] 90 ἐπδὲ οὐ (88 δηδίοσυ οὗ 

᾿ἰπᾶϊο. δασεί: ἱπῆη. “αρεδὶ (αὐρίέ: αφον.2) ἴλὸ ἰπδηϊεῖνοβ "68-δὲ δ7εγοδὶ (6586 

δηὰ γενγδ ΓΘΒΡΘΟΙΥΘΙΥ) 6 γῸ ἢγβὲ [ουπιθὰ ἐο δογγοϑβροηὰ ἰὸ 68- ζεγ- δυὰ 
ἐμαὶ ἐβθὴ δπϑπὰ ποῖ Ὀοίοτο ζεγγὶ σὰ ογπηθὰ οὐ {1 πιοάο]ὶ οὗ σρξ. 

ΒΘ ᾶτκ 2. ἴπ ΟἹὰ [,δἴΐη δπὰ ϑυοθῃ Ἰδΐθῦ ἱπ ροοίϊο ἀϊοίοη Ὀοδῖἀθ {89 

ἴοτταβ ἴῃ -ἱ δὰ -τὖῦν πὸ μὰ οαυϊναϊθπὶ ἔογιβ ἴῃ -ἰερ δπὰ Ἅγίεγ, 88 ασίεν 

ἀαγίον. Τὸ 88 οὐξοῃ θθθὴ δβϑιιπιθὰ {πᾶ ασίθ βου] ἃ Ὀθ δηδι γβοὰ ἴηΐο 
σρίδον, -Ὁ Ὀοίηρ (Π0 βγη οὗἨ (86 ῥϑϑβίυθ δ8 ἷἱπ ασίέμ-ν, δὰ δασίε Ὀοΐηρς ἐμο 
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8810 οὐ Κίῃβμὶρ᾽, ορ. ψιώζὴ- ᾿γοκοὰ πιΐα, δοτηρϑηῖοπ᾽, Οοπιρουπᾶ 

ψΟΓ8 οὗὨ [μ18 ΕΥΡ6 ὝΘΙΘ ΤΟΣΙΩ6α ἴῃ Ατγᾶπ, αὐ Κ δπὰ ]ί4] 16. 

Ι1π4ο0- ἀϑγιμδηΐο. β8βῬ..τ. δᾳ-ψμ)ε) 8600 ἀθογθ, ᾿ιαρ-ψά)- 

Ὑγοκοὰ ὈΥ ἐπουρμξ, ὈΥ πιοσο ΜΠ], Θ΄. σύ-ζυξ ὁρμεό-ζυξ ᾿γοκοὰ 

ἰοροίμον, υαπἰ οᾶ᾽, Θβρϑοίβ!γ ἹἸοϊμθα ἴῃ τηδιτίαρθ᾽, [,6[. σοη-7μ 5. Ὁ 

ΒΚτ. υὐδοα-οἱά- αοπίηρ ουογυι ἰηρ᾽, ατ. νῆτις δοο. νήτεδα “τοί 
Κπονίηρ, ἱρπογαηΐ, 8κτ. ἐγὶ-δλώ7- Βγθϑίο!α, ἐσ ρ]θ᾽ Αυϑϑί. φἽῦ- 

-δα)- ᾿γϑοίῃρ ἔτοπι αἰβίγοθδ᾽, ΟὟ. πρόσ-τφυξ Ἑυρίνοα, οοπι. 8.τ. 

»χίαπά)- (ργέαπᾶ-α)-) Ὑαππίηρ ἴῃ ΟΥ το θα 16᾽, 1,4. γΖηι-ες. 88τ. 

τρδεν- σίγ- ᾿ἀϑυουσπρ βυἀάθη]γ᾽, ορ. αὙ. ὠμο-βρώς ᾿ἀδγνουτίης 

ΤΑ Ρ6ῃ. «βριῶτττος οἴο., 8661 ὃ 806 τ. 242, ὃ 312 ρν. 250. 

ΤΠ 8 198 ρ. 891. 
1 ΤΠΔΥ 864 ἃ ἴθ᾽ ΘΧδμΊρ]68 ἰάθη ἔτοπι ἔμ βθραγαίθ στοῦρϑβ 

οὗ Ἰαπρθδροθ. 

Ατγϑπ. ΆΞ.Κτγ. ογίγα-πάη- Αγϑβί, οογῥγα-)αη- 8] αγὶηρ Ὑ τα : 

806. 5Κν. -λάμ-αγε Αυϑβϑὺ. -7αησθηι ἀαἱ. 85κτ. -σὴπ-ὄ Ανοβέ. γη-ῷ 

1οο. Ρ]. Κ5Κν. -λά-ϑι. 85.κτ. μραϑίβα-844- δ᾽ {{|πρ’ ἴῃ ἐμ6 Ιαρ᾿, Αγϑϑί. 

αγηιαρ-ὁ- εἰτηρ αυϊοῦ, 8κτ. ἠά-αῇο- Ἰαγπθά οὐ ἀϊγθοιθα ἃρ- 

ψαγάβ᾽ δο0. βίῃρ. ἠἀεαῇβο-αηι 106. Ὁ]. ἀά-αἶ-ὅμε, πν-ἀθο- Αὐοβί. 

Ἠψταρο- “Γατπιθα οὐ ἀϊτθοίοα ἀονγηνγασ8᾽, ορ. αὙ. ποῦ-απ-ός ᾿ΘΟΙΐπρ; 

ὙΒΘηΘΟΡ᾽ 1 αὐ. ργορ-ῖηφι-ο-8. ἰοισ-οῖπᾳμ-ο-8 (ΟΡ. 1 8 228 ρ. 195); 

(86 ϑ'αμβιυι δῃὰ Αυθβίϊο ἀθοϊθηβίοι οὗἨἉ Ὅπογὰθ οοπίαϊπίηρ -αῇρ- 

-αηο- (Ὑἰον 5κν. αὐ. 8 401 Ε΄, Βαγίβοϊομιδο Ηδπαᾶῦ. 8 199, 

΄. Ῥαγιποβϑίοίον, 1,6 ϑυΐῆχθ -αο- 6 Ιταηΐθη, Μόμ). 46 14 8... 46 

46 Ἰίηρι. 111 802 85.) ΒῃοΥ,Β ἸΏΔΥ ΠΟῪ ΟΥ Δ ΠΌΠΒ, ΡΑΡΟΥ οαιιβ6α ὈΥ 

ἃ ΘΟΠ ιθῖοη. ὙΠ ΟσΊῚ8 ὙΪοᾺ μδά {Π6 Βυ!ῇῆχ -φο-- (860 ὃ 86 ρΡ. 25θ). 

5κτὶ βϑαέψα-ψά7- ᾿ἀ]} Ποπουτίηρ, ἀ]Ὺ οἴου ηρ᾽ Ανοϑϑί. ἀαρυα-νᾶ:- 

'βοπουτίπρ; ὑπὸ ἀθιλοηβ, οβουίηρ ἴο ὑπο, Αγοβί. "α-ζά- 8τ. 

πδά-, ΟὨΪΥ 'ἴπ ΘΟΙΠΙΡΆΓ. 8η4 Β0ρ61].,) 866 8 185 Ρ. 481. 

[π ϑαπβϑκειῖ, σοπιρουπθ οὗ {Π|8 Κἰπα αἴθ ὙΘΤΥ͂ ΘΟΙΠΠΊΟΙ. 

ΑΠΥ͂ τοοῦ οουἹὰ 6 υϑρᾶ ἴῃ {μ18 γα. Ὄ᾽6 ΤΥ δα 8ἃ8 δυσί μοῦ 

ΘΧΔΠΊΡΙ08 8μ-αγέ- 'βθϑίηρ νὑ6]}᾽, βαἠδ-υγἀἢ- ᾿ἱπογθαβίηρ βίγοπρέμ᾽, 
»εγδ-γάαῃ- ᾿ρπιάπρ θοἴοτθ᾽,, ρεγδοὺπ- “θεϊηρ ἰπ ἴτοπῦ, βΌΓρϑβ- 
Βπρ᾽. [Ι͂ἡ Ιτϑηΐδη ἰοὺ 18 ΚΙπᾶ οὗἉ ἔογπιδίϊοῃ τοπιαϊ πο ἴῃ δοῦν 

86, ΟΡ. νυοἤτι-σαγ'2- ᾿πουκίηρ ροοδ᾽, αλάηι-πιογ"ο- Βαγίηρ, ἰῃ- 
ἡυσπρ (86 που] (6180 -πϑγόπο-) ὁρ. 51κῦ. ψμῆ)- αἵ. λύγξ ». 487). 

- 
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ασθοῖ. ψευσίέ-στυξ ᾿μαϊίπρ ἀδοοί!, οὐνό-φλυξ ᾿ἀταπκοι πα 

Μ1Π6, ὙΠ 6- Οἱ Ὀθϊπρ᾽ (ὁρΡ.1 8 4217 ρ. 814, 8. 428 Ρ. 816). χέρ-νιΨ 

γαίου ΓὋΓ [86 Βαπᾶθ᾽ ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ ψΑΒΒΐηρ (π6 Βδπάβ᾽, ὑπό-δρα 
ἴος ἤςδρακ ποαΐ. δᾶγ. Ἰοοκίπρ ἔγοπιυ ὈΘΙΟῪ ὑρνατάβ᾽, ορ. δ]κγ. 

ἀγέ- ἔι ᾿εἰραί, αβρϑοῦ, Ηθγθ ῬϑυμδΡ8 Ὅαὲ ἸπΔῪ  Ο[488 δεῦρο (ὙΠΪΟΘᾺ 

Εἰ ποτίο μ88 ΠΘΥΘΡ ὈΘΘῺ Βα ἸΒίβ οἰ ΟΣ] ΘΧΡ] αἰ μΠ64) 1 1 βίδπαβ Ὸ 

Ἐδε- ἔροπ Ἱποιηθ4 16 τ᾽, ΘΟΙΏρΡΑΓΘ ῥέπω Ἵ ἰπο] ποθ᾽ ῥοπή πο! ηδίϊοπ, 

βἰπκίηρ,, ἀϊγθοίίοῃ"᾽; ν ἰἴβ ΓρΌ]ΑΓ, 88 ἴῃ χαλα-ῦροψ; δεύρω Ἤρπι. 

Γ 240 πιᾶὺ 6 ἴοῦ ἔδευζρωπ; ἸΠΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪ ἰΐ 8 ΟὨ]Υ ἃ 16- 

Τοττηδέϊοῃ οα ἐμ 6 τηοᾶθ] οἵ ἄνω πρόσω ἀπά ἐμ6 {Π͵Κ8. 

Τ04116. Ιιαἰ. 7πάθα ᾿ἀΘοΙΆτοῦ οὗ {μ6 Ἰαττ, Ἰπᾶρο᾽ ἴον "Ἴομῶ- 
ἀϊς-8 ([ 8 88 Βαχη. 1 Ρ. 88, 8 594 γ. 450), Οβο. πι6α-ἀ {88 

ν"θα- 8 Ἰλοαάϊχ᾽ (1 8 601 ν. 868); ἴῃ βρῖϊθ οὐ 18 δϑϑγουϊαίθα 

ἔοσπι τηϑέἃ, ΜΓ ΉΪΟΩ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠπ660, 1 Βῃο]4 ργϑδθυ πο ἰο βϑρασαίθ 

{π6 γβὺ ρατὺ οἵ ἐμ6 Οβοδῃ ποτὰ ἔγοπι {ΠΠΌΓ. τι 6 ἢ - 8. η|0.8 Ἴ8, 

ἴαθ᾽ (8 182 ρ. 418). [ιαὐ. ργαθ-868 -βἰἀ-ἶ8. ἐμδί- 0) -οἵη-ἶϑ. 

ἰπὸνὶ-ρδη8 -ροηἀ-ἴ8. γοάμα -αμο-ἰ8. 

Εθπατκ. ΕῸΣ αγέϊ- ες ορί-7}ἐΣ 8606 ὃ 88ὅ νΡ. 2584. 

αοΥμδηῖο. ΟἩ.α. ογέ Ο.1606]. οὐά-γ" ὋῬοίπθ᾽, ΤΥ ΠδΥΘ 
ΌΘ6Π 8 ὀομμροιπᾷ οὗ {μ18 Κὶπᾶ, βίϑπαϊηρ ἴογ Ἐμά-Ἐ αὖδ- ᾿ΡΤαΪΒΘ, 

10 οα ἰρμ᾿ ([ ὃ ὅ86 Βδπι. Ρ. 8392); ἴὑ 18. ΠΟΥΤΘΥΘΥ αυϊξθ 6Θ0η- 

θῖνα θ]ο ἐμαὶ (Π6 οΥὐἱρίμαὶ ἔοσα νγὰβ "μά-Ἐ ἀἢ.-ο-, τὰ [86 δ Ἔχ 
τος, ὙΠΙΟΩ ἰπ {Π18 ροβιϊίοπ σου] ἀαίθ ἔγομι ἃ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΥΥ ρουϊοᾶ. 





ΒΥ [86 βαπὶθ δυΐμογ: τοῦ. Κ. ΒΙΌΟΜΑΝΝ 

80. ΧΧ, 561 ρρ. οἷοίῃ. Ῥχτίοθ 188. 

Α 

ΟΟΜΡΑΒΑΤΊΙΝΕ ΟΒΑΜΜΑΡΒ 

ΙΝΘΟΘΒΒΜΑΝΙΟ ΠΑΝΟΘΌΛΘΙΒ 

ΤΟ]. 1. ΙηἰγοδυοϊϊἮη δηἃ ῬῃοηοΟΙΟσΥ 

ἰὐδηβιαίθα ἔγοῃ {86 ΟοσἸη8ῃ 

ΒΥ͂ 

δόβορῃ τισι, Ρμ. ἢ). 

ΙΤιοπᾶοιῃ. 

Κορδῃ Ῥϑῃὶ, ΤΎοποῖ, ΤΥῶθηο ἃ Ὅο. αν ὰ Ναί. 

Νονν - ΧοσἘ-. 

νοβίοσιηϑηη ἃ ὍὉο. 

ΒΥ {μ6 {ταηβ]δίου, 1λ. ΒΕΥΜΟΌΒ, ΟΟΝΝΑῪ Β. Α. 

8νο. ὅ8. 

ΥΒΕΝΕΙΒΒ ΠΑῊῪ ΙΝ ΙΤΑΙ], 
δὴ Εβδᾶγ ἰπ (6 ΗΙΒΙΟΙΥ οἱ (ῃ6 [π40- Ευτοροδῃ δ᾽] Δηΐϑ. 

ΤᾺῸ τηοίμοά ἰ8 τί] γ βοϊθηεῆο δηὰ Μτ, ΟΟΠ ΤΑΥ͂ 18 [Ὁ}]}7 οπε Ἰοὰ ἐὸ 
ἔμ9 οτγϑὰϊ οὗ ἃ ροοὰ πονκίηρ πΥροιμοβίβ........ ΤῊΘ ΟΒΒΑΥ͂ ἀθβοσυθθ ἃ 
οογάϊαὶ τοίοθομπιθ, ποὶ ΟἿΪΥ ἴοσ Ὑμδὲ ἰξ οοπίαίπβ, Ὀὰΐ 4180 88 8 Ῥγοϊηΐβο οὗ 
Χο ]οπὶ ποσὶς ἴῃ ἐμο ἐπέυγο.᾽ Ῥτοί. Α. 5. ΨΕΠΚῚπα ἴα ΤᾺ ε Ασαάεναν. 

“Με. ΟΟΏΝΑΥ [88 8 ΘΧΟθ Ϊθπὲ ο886, δηὰ δὴ ΔΥΓΔῪ ΟὗἨ οὐάθηοθ δὰ- 
ΤΑΪΓΔΌΪΥ οΟἸ]θοὐθὰ δηὰ τη Β}8}164.᾽ ΤᾺε Οἰαεείοαὶ Κευέρτυ. 

'Μτ. Οοηναυ Β ὈΟΟΪΚ 18 πΟΤ ΒΥ οὗὨ 8]1 ργαΐβο. ἴῃ ἔοτπιυϊαϊϊης ἷθ δ 
Ὧ,Θ Π88 ΒῃοΟσῃ ἃ τη ΚΘΘΗΪΥ Βοηβιεἶνο ἐο ᾿ἰηρυϊδιϊο Ῥῃθποίαθηα. [ἢ ποίη 
ΤΡ ἷβ πιδίοτίδὶ μῃ0 βίον ἐποτοιρἢ δοαπαίηίβηοο τὶ ἔπο τηοϑὲ δάνδηοο 
Θογπιδη δαΐπογίἶθ8 δπὰ ἐπ οοπβοϊϑηξίουβ Ῥαἰπβίακίηρ οὗ 6 ἐσθ 80}018}. 
Αδἰάθ ἔγοσῃ [86 πιϑίῃ Ἰΐηθ οὗ κι18 ἰηνθβο ρα 008 ΠΙΔΗΥ͂ ααθϑεϊο 8 8τὸ ἐουομοὰ 
δυρβοΒεΥ 9} 77 δηᾶ μοΙρΡ ]]Υγ. .... 70 Ῥγϑάϊοὶ ΠΙΔΗΥ͂ ἸΔΟΤΘ ῬΘΡΘΙΒ οὗὨ γὙδ]ὺθ 
ἥτοιῃ Μν. Οὐ γ᾽ Ῥθη. 7ῖε: Αν»νεενίεαν )ομγπαΐ ο77] Ρλέἑρέσργ. 



ον εἰτσδδ δοηάδεθαγο Τιΐθὶ ἀΐϑδος Ἡδοβαὲ Ὀθδοδβεθηδυγοστμει ἴπξεῖ- 
ΒυσΒυης οι) τὲ δον δὶβ ἀθαι Βεβίγεθθι ἀθβ Ὑογίδειεεθ, ἀϊθ ὙἊγβενι άεε- 
μοὶξ ἴπ ἀογς Βομδπάϊπηρ τόρ ᾿πίογνυοοδ  ἰδοῖιθι 6 ἴτὰ 1, ,διοῖ πίοι θη ἴθ ἄδπηδνον 
οἷδο ξὰ οὐκί ᾶγθη, τῖὸ τοδη βεῖξ Τουμου ὁ δοδῦπος Ἐπιϊάεοϊκπον ἐδ ἴες- 
μᾶϊιπιϊδα στοὰ διὰ. ναβϑα δαν σὰ δίδου. μπορῶ δοϑ εἱεὰ σαγθοδεὶ μὰ 
Ὁτϊοεβυομυπρ, ᾿6 ] 686 τὸ ογηδίθη δυςρΗ τ αοϊορίθομου πὰ υρέτεα ρδφητε ται 
Ἰοδθη ϑιιάϊοη σξεϑυρὶ.... Βεκτάπαοι ἀΐε Απέξιε!]ππρεα ἔπ εεμασίεισ πῖξος 
Ἥεἶδο.... Αἴ )εάοπ ἘΔῚ1 ἰδὲ ἀΐο Ατϑεῖς οἷβ ποιτάτοιος πὰ ἐπϑεσεβεδστες 
Βοξέταρ σὰν δ αι ἰδομοι Γιδαιδῖγο." 

Θπείδνυ ΥΌΥΕΥ ἴα ἢ ἐνανίΣτἂσι ᾿παρν ξΣς. 

"λα γμοϊμὶ ἂς το ἀε δ οοῃβείθηος οἵ ἀδ ἴδ πεειβοᾶθ. ἀθ Γέτεξ- ἐς 
εἰ ἀο 16 τνδγϊέϊό ἀθβ δοππδίβδβδδποθδ, δϑϑδὶβ ἀδ πὶ Ξὸν 
δὈτορόθῃμο ππόσϊἐοπίὶ ρ]06 ἀ᾽ διτεπεου εἰ ἐξοκα 16 οεἶπὶ ἄς ΜῈ (όππατ.. 
Ἐὼ ἴουϊ ὄϊαι ἀθ οδυδὸ ᾿ϑυῖϊθοῦ μαγὰθ ἴὸ πιότῖτο ἀ' δτοῖτ δοιερ᾽ ἔτεσι 
ἐχρίοτό ὑπ ἀοπιδῖπο ἱωραὰ Ῥτέβοηι }»" δοῦπα. εἴ ΘΑΓΙΣᾺΣ 16 βοίεζοε ὧ 
τόδυ!ιδίβ πουυθθῦχ κ᾽ Δὰ οοὔγα ἀκ δ8 οοπδείθηοξσαξο οασχοξτο." 

ΤΙεῖος ΗδαΥΥ πα τῶῪἬς τα σῖξῆβα 

Νεδεῖς Ἠεδάς, ὃς ΕΒ. ΞΕΥΜΟΤΤΕ ΓΟΧΝΊΧΑΥ Β. Α 

ΓΙ οα [{3116 [)189]Θοοῖς-Ξ 
Ι. Τατὶ οἵ ἴδ ἱπεοπρηποηξ 

(Γπιδείαν. ΚΤ οἰξοῖαη, ἰλὲ οαεεί 1,αὐὲν. Ἑαϊϊεῖ αν. δ λτω. ἐὐκὶ χα 41:.} 

ὰ τὸ ΓΔΙεοΣ ΟἸοξεεξ ἴθ 1.825 Ἀπ: τε τος Σ᾿ Ναυπε 

Πϊδιεεῖ ΜᾺ}. ἀπ ἃ [υπεγέτταξ. ἢ 183: ΑΞ ΣΌΣ υςς 

Π. 35 [Ιἱἷς 1 εχτς. 

Ι,οπάου. 

Κέξαπ Ῥδπὶ. Ὑσέμτ. ἸΣΞΕΞ ες ἃ τ: ΣΤ Ξεττοξ, 






